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Woordje van de redactie 
 

Welkom!  
Het is weer zover: het einde van een fantastisch chirojaar is spijtig 
genoeg niet zo ver meer van ons verwijderd. Bij een super chirojaar 
hoort natuurlijk ook een superverklikkertje om mee af te sliuiten. Het 
bivak, hét hoogtepunt van het jaar is ook weer in zicht! Tien dagen 
vol plezier en genot, die voorbijgevlogen zijn voor je het weet. 
Hiermee ronden we het Chirojaar 2016-2017 in alle stijl af. 
  
In deze editie vindt u onder andere meer info over onze bivakplaats, 
de kookouders, lijstjes met spullen die uw zoon zeker niet mag 
vergeten op bivak, informatie over de brengdag, de gewoonlijke 
artikeltjes van alle afdelingen, humor, het adres van de kampplaats 
en nog veel meer. Deze informatie kan je gebruiken om uw zoon 
honderd procent voorbereid op bivak te sturen. 
 
Geniet nog van de allerlaatste chirozondagen en het heerlijke 
zomerse weer. Aan de oudere leden onder ons wensen we veel 
succes met studeren en goede examens toe. Verder wensen wij 
iedereen een fantastische vakantie en veel leesplezier in deze toch 
wel speciale editie van het verklikkertje! 
 
Groetjes, 
De leiding! 
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Humor 
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Adressen leiding 

 
 
 

Sloebers  

Joppe Nicolaï 
De Knod 10 

2980 Zoersel 
0476/79.79.16 

joppe.nicolai@hotmail.com 

Niels Vandeweyer 
Bethaniëlei 3B 
2970 Schilde 

0473/91.83.31 
witte.vandeweyer@gmail.com 

  
Speelclub 

 

 

Sam De Peuter 
Oase 26 

2980 Zoersel 
0468/14.57.17 

sam-de-peuter@hotmail.com 

Biko De Wolf 
Valerialaan 6  
2980 Zoersel 

0499/70.49.69 
biko.de.wolf@hotmail.com 

  
Rakkers 

 

 

Maarten Vissers 
Distellaan 15 
2980 Zoersel 

0494/17.17.49 
maarten.rafc@hotmail.com 

Girben Storms 
Emiel Vermeulenstraat 27 

2980 Zoersel 
0470/51.93.11 

girbenstroms15@hotmail.com 

 
Toppers 

 
Benjamin Garitte 

Ruiterslaan 24 
2980 Zoersel 

0470/50.93.53 
Garitte_ben@outlook.com 

Thomas Van Der Mast 
Raymond Delbekestraat 27 

2980 Zoersel 
0470/60.72.91 

thomasvdm1998@gmail.com 
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Kerels 
 

Pieter Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0475/76.90.13 

 Pieter.theuns1997@gmail.com 

 

 
Aspiranten 

 
Jonathan Van Alphen 

Amazonelaan 33 
2980 Zoersel 

0468/33.19.96 
jonathan.vanalphen@hotmail.com 

Anthony Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0491/64.12.56 
anthonybeyltiens1997@gmail.com 

 
Groepsleiding 

 
Joppe Nicolaï (sloebers) 

Benjamin Garitte (toppers) 
Pieter Theuns (kerels) 

 

 
Volwassen Begeleider 

 
Wouter Peeters 
Verbertstraat 30 

2900 Schoten 
0483/61.75.21 

wouterp@telenet.be 
 

Stijn Leirs 
Draverslaan 7 
2980 Zoersel 

0479/25.63.55 
stijn.leirs@hotmail.com  
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Een woordje over de kampplaats 
 
Dit jaar trekken we naar de Limburgse bossen, meer bepaald naar 

Zutendaal. Deze bosrijke gemeente telt ruim 9000 inwoners. 

Zutendaal ligt in de buurt van Genk. De rust van de plaatselijke 

inwoners zal voor tien dagen volledig verstoord worden door gelach 

en kreten van plezier. Onze kampplaats grenst aan het Nationaal 

Park Hoge Kempen (onder meer bekend van het befaamde 

blotevoetenpad en haar uitkijktoren), waar we naar believen in de 

bossen en natuuromgeving kunnen vertoeven. Deze omgeving zal 

de ideale plaats zijn om ons tien dagen te amuseren. Ontdek zeker 

de mooie omgeving op de brengdag tijdens een aangename 

wandeling, waarover u meer info vindt verder in dit verklikkertje.  

Onderstaand adres brengt jullie tot aan de kampplaats. Het laatste 

deel van de weg zal aangegeven worden met onze chiro-wegwijzers. 

 

Vijftien Augustusstraat 68 

3690 Zutendaal 
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Brieven sturen 

 
Wij krijgen op kamp graag heel veel post. Zeker de jongsten onder 

ons fleuren nog extra op bij het krijgen van een brief. Verdeel 

onderstaand adres aan je voltallige familie, aan al je vrienden en 

buren. Ook de leiders hopen op vele (liefdes)brieven! 

 

Chirojongens St-Antonius 

Naam lid + afdeling 

Gewaaierveld 

Vijftien Augustusstraat 68 

3690 Zutendaal 

  
Wanneer je iemand telefonisch wilt bereiken (enkel in hoogste 
nood) kan je terecht op volgende gsm-nummers:  
 
 Joppe (groepsleider): 0476/79.79.16 
 Stijn Leirs (kookouder, VB): 0479/25.63.55 
 
Let er wel op dat deze telefoonnummers enkel gebruikt dienen te 
worden in uiterste noodzaak. Als u naar deze nummers belt komt u 
uit bij iemand van de koks of de groepsleiding, zij zullen de 
boodschap dan verder doorgeven. Het is niet de bedoeling dat u 
naar dit nummer belt om een praatje te maken met uw zoon. Voor 
dergelijke doeleinden kan u een brief of een mooi kaartje opsturen. 
 
Tot slot zouden we er op willen aandringen NIET op bezoek te 
komen tijdens het kamp, omdat dit het ritme en de sfeer van het 
kamp helemaal doorbreekt. Mocht er toch een dringende reden zijn, 
verwittig ons dan eerst op bovenstaand nummer. 
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EHBO 
 
Indien uw kind tijdens het kamp bepaalde medicatie of een 
bepaalde verzorging nodig heeft, gelieve deze medicatie/informatie 
dan te bezorgen (op de brengdag) aan leider Maarten (rakkers) of 
leider Anthony (aspiranten). Zij staan namelijk in voor de EHBO en 
algemene verzorging op kamp. Ze worden hiervoor bijgestaan door 
onze volwassen begeleider, tevens kok, Stijn Leirs. Hij is verpleegster 
van opleiding en werkt op de spoedafdeling.  
 
De EHBO-verantwoordelijken houden de medicatie bij en zullen op 
de gepaste tijdstippen ervoor zorgen dat uw zoon de nodige 
medicatie/verzorging krijgt. Het is altijd gemakkelijk als u hiervan 
een kleine medische fiche (dosis, wanneer, gebruiksaanwijzingen 
indien nodig) opstelt en dat aan hen bezorgt op de brengdag.  
 
De Kids-ID moet aan de afdelingsleiders (of EHBO-
verantwoordelijken) afgegeven worden, zodat deze zeker niet 
verloren gaan. Specifieke medische onkosten gemaakt tijdens het 
kamp worden na het kamp afgerekend (o.a. dokterskosten, 
apothekerskosten…). Verdere afhandeling gebeurt in samenspraak 
met de chiro-verzekering.  
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INSCHRIJVEN EN BIVAKPRIJS 
 
Gelieve uw zoon in te schrijven voor 22 juni! Dit omdat we zo op tijd 
een beeld hebben met hoeveel leden we op bivak gaan, waardoor 
we de nodige verzekeringen kunnen afsluiten. 
 
Elk kamp vraagt een aanzienlijke inspanning van onze algemene 
groepskas. Dat is ook dit jaar niet anders. We hechten er veel belang 
aan om de bivakprijs zo laag mogelijk te houden. Dit jaar vragen we 
125 euro. Met dit geld proberen we zoveel mogelijk te doen: huur 
bivakplaats, aankoop spel- en knutselmateriaal, 3x per dag een 
lekkere, gevarieerde maaltijd, 4-uurtje, busrit naar huis, … 
 
Al onze ‘extra’ activiteiten tijdens het chirojaar (Aspibal, 
spaghettidagen, chirofuif en –bal, kerelscarwash) brengen geld in 
het laadje en zorgen er dus mee voor dat het kamp zo betaalbaar 
mogelijk blijft. 
 
Voor gezinnen met meerdere kinderen in de jongenschiro betaalt 
enkel het oudste kind 125 euro. Elk volgende kind betaalt 115 euro. 
 
We kunnen best begrijpen dat zo’n kamp voor sommige gezinnen 
een zware financiële dobber kan zijn. Als deze bivakprijs problemen 
zou opleveren, zijn we steeds bereid hierover te praten. Je kan 
hiervoor steeds bij de groepsleiding (Joppe, Pieter of Benjamin) 
terecht. 
 
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op onderstaande rekening. 
Vermeld: Inschrijving bivak + naam lid + afdeling 
 
Rekeningnummer Chirojongens Sint-Antonius:   
BE48 7895 4303 6027 
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Een beetje meer info over de BRENGDAG... 
 

Op maandag 11 juli is het eindelijk zover! Dan begint voor uw zoon 
(of zonen) het jaarlijkse bivak en voor jullie de tien daagjes 
welverdiende rust. Naar jaarlijkse traditie organiseren we de eerste 
dag van het kamp een gezellige brengdag. Dit jaar starten we onze 
brengdag om 13u. Wel willen we vragen om niet vroeger te komen, 
de leiding is in de voormiddag nog volop bezig met de 
voorbereidingen. Eens aangekomen kan uw kind zich installeren in 
de juiste tent, om daarna te genieten van enkele randactiviteiten. 
Ook zullen er frisse drankjes worden voorzien zodat je zeker geen 
dorst hoeft te lijden. Er zal een wandeling/zoektocht georganiseerd 
worden om de groene kampomgeving te verkennen.  
 
Om 16u zetten we het bivak officieel in met een korte startviering. 
Om 16u30 is het dan helaas tijd geworden om afscheid te nemen 
van uw kind(eren) en weer huiswaarts te keren (of richting de 
meisjes, zij hebben bij het startuur van de bbq rekening gehouden 
met ons einduur en de verplaatsing). De meisjes liggen op een 1u09 
rijden van ons. Wij vragen nu al om dit afscheid niet te lang te 
rekken, zodat het kamp onmiddellijk van start kan gaan. Hopelijk 
zien we jullie allemaal op onze brengdag! 
 
Tot dan,  
De leiding 
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Sloebers: Pimp my ride 
 
Op een warme zondag kwamen een groot aantal sloebertjes aan op 
de chiro. Met heel veel enthousiasme stonden ze in de opening 
(misschien net iets te enthousiast). Daar kregen ze te horen dat we 
pimp my ride gingen spelen. 
Vol spanning reden we naar de geheime locatie, toen ze daar 
aankwamen kregen ze te horen van garagist Joppe dat het de 
bedoeling was om een zo fantastisch mogelijke fiets te maken. Dit 
kost natuurlijk geld en dit geld konden ze verdienen door auto’s te 
gaan stelen en terug te verkopen aan maffiabaas Nielsino, die rond 
reed op zijn gepersonaliseerde cross fiets.  
Er werd veel gestolen en terug verkocht op de zwarte markt en 
iedereen was aan het sparen voor de medaille die maar liefst 1000 
euro waard was. Hiervoor werd hard gewerkt en uiteindelijk was het 
Noah die met de eer ging lopen en als eerste een medaille kon 
kopen. 
Naarmate het spel vorderde werden alle auto’s die er te stelen 
waren gestolen en was het dus tijd om te onderzoeken wie de 
mooiste, coolste, origineelste, meeste bling bling en graafste fiets 
gemaakt had. Er werd door de garagist lang getwijfeld. Uiteindelijk 
vond hij dat iedere sloeber in één eigenschap het beste was, dus 
waren we allemaal winnaars. Dit hebben we gevierd met een 
drankje en een kleine versnapering op de chiro.   
 
Wat moeten de Sloebers extra meenemen op kamp? 

- Twee petflessen (1,5l) 
- Twee volledig witte T-shirts 
- Manuele tandenborstel 
- Farwestkledij: cowboyhoed) 
- Waterpistool 

- Versiering tent 
- Liefste knuffeldier 
- Foto mama en knappe nicht  
- Mopjes en goede verhalen 
- Veel energie (niet overdrijven) 
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Speelclub: Zanderige knikkerbanen 
 
Het was weer zondag, dus het was weer tijd om te ravotten en zot te 
doen op de jongenschiro van Sint-Antonius. De speelclub kwam om 
twee uur met een kleine maar toffe groep aan op de chiro. Ze hadden 
er zoals altijd weer veel zin in en waren benieuwd wat we die dag voor 
hen hadden voorbereid. Tijdens de opening hadden we het programma 
al verklapt. we gingen namelijk knikkerbanen maken. Eerst en vooral 
moesten we fietsen naar de locatie. Deze was gelegen aan de kant van 
de waterstraat. Daar aangekomen zagen de speelclub grote 
zandbergen waar ze meteen op wilden gaan spelen. Alvorens we 
begonnen aan het maken van de knikkerbanen, hebben we nog eerst 
king of the hill gespeeld. Bij dit spel was het de bedoeling om vanboven 
op de berg te geraken en de overige leden van de berg te duwen om de 
koning van de berg te zijn. Na dit intensieve spel zijn we begonnen met 
het maken van de knikkerbanen. De leden gingen samen 1 knikkerbaan 
maken en deze dan vergelijken met die van de leiding. We zijn 1 hechte 
groep dus zijn we uiteindelijk toch maar samen beginnen werken. De 
baan zag er geweldig uit. Er werd gebruik gemaakt van gevonden 
voorwerpen zoals lange elektriciteitsbuizen en voorwerpen die de 
leiding bij had zoals bierkaartjes en afvoerbuizen. Na de baan een stuk 
of honderd keer uitgeprobeerd te hebben, besloten we om ons terug 
naar de chiro te begeven. Op de chiro aangekomen genoten de 
speelclubbers eerst van hun wekelijkse zeven omhoog en sloten daarna 
de zondag af met een spelletje muurke stamp en popcorn.   

 
Wat moeten de Speelclub extra meenemen op kamp? 
- twee petflessen  
- nylonkousen 
- waterpistool 
- witte T-shirt 
- Farwest kledij  
- Pokémonkaarten (één is 
genoeg, blinkend/ex/120 HP) 

- knuffel  
- legerkleren  
- goed humeur  
- 1 mopje en/of woordspeling
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Humor  
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Kampthema 
 

De eerste vrijdag van juni was het feest in Sint-Antonius: de braderij, een 

feest waarbij iedereen naar jaarlijkse gewoonte samen kwam in het dorp 

om te vieren. Ook dit jaar hadden wij weer een beetje van jullie feest 

ingepalmd, want er zaten twee kennissen van ons met een groot probleem! 

We verzamelden op de allerleukste locatie in héél het dorp: DE CHIRO. 

We zaten samen met de leiding, ouders en leden terwijl Gerda en 

Gerdanneke hun probleem aan ons voorstelden: geld. In deze tijd is het 

niet gemakkelijk om rond te komen en ook de bewoners van Sint-Antonius 

ontsnappen hier niet aan. Net terwijl Gerda en Gerdanneke besloten om 

hun probleem even aan de kant te schuiven en te genieten van hun mooie 

vrijdagavond, verscheen er op de TV opeens een opsporingsbericht: 

“COWBOY BRECHT IS ONTSNAPT”. De nieuwslezer stelde cowboy Brecht 

voor en zei dat er voor de vinder een beloning van 1 MILJOEN euro was.  

Er begon meteen een lichtje te branden bij de twee radeloze dames, die 

prijs moest en zal van hen zijn! Na een kleine discussie besloten ze dat ze 

de prijs gingen binnen halen, maar niet zonder hulp. Cowboy Brecht was te 

gevaarlijk en de tocht was te lang om dit alleen te doen, daarom vroegen 

ze het publiek mee. Natuurlijk is zo’n lange tocht niet evident voor de 

oudjes, dus verzochten ze de mama’s en papa’s vriendelijk om thuis te 

blijven.  

Een reis moet goed voorbereid worden, zeker omdat je in die warme 

woestijn niets mag vergeten! Geen nood, Gerda en Gerdanneke hebben 

een reisbrochure samengesteld waarin alles heel duidelijk uitgelegd staat. 

Alles wat je nodig hebt om zo’n avontuur aan te gaan kan je verder in deze 

brochure lezen. Zijn er toch nog vragen? Stel deze dan zeker aan de gidsen 

(leiders) en zij zullen jullie zonen door de woestijn navigeren! 

Ben jij ook zo benieuwd naar wat de woestijn ons allemaal bieden zal? 

Vertrek dan zeker mee op kamp! Laat die zoektocht maar beginnen! 
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Rakkers 

 
De rakkers hebben na lang wachten hun weekend dan toch 
gekregen! Met al hun enthousiasme en inleving hebben we er een 
top weekend van gemaakt! Vrijdagavond filmavond, en zaterdag 
naar de Lilse Bergen! De leiding vroeg zich af of de leden met het 
niet zo warme weer het water in durfden, maar natuurlijk was dat 
voor onze rakkers geen probleem. Zaterdagavond was het tijd voor 
de welbefaamde "waterpong". Dat is dus bierpong maar dan 
alcoholvrij natuurlijk! Aangezien de bende heel vermoeid was, 
hadden we gedacht dat ze zondagochtend wel wat langer zouden 
slapen, en ze ons niet zouden komen wakker maken om half 8. Dat 
was natuurlijk verkeerd gedacht! Want om 8u waren ze al kikkers 
aan het vangen! Zoals u wel kan horen, ook wij kijken terug op een 
super fantastisch weekend! En hopelijk wordt dit weekend ook 
omgezet in tien superdagen voor iedereen! Ps: Bedankt Joppe voor 
het lekkere eten! Het was subliem! Zo goed zelfs dat Staf Harts er 
niet genoeg van kon krijgen en de pot choco mee naar huis nam. 
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Wat moeten de rakkers extra meenemen op kamp? 
 
-Nylonkousen  
-Witte T-shirt  
-Waterpistool  
-Versiering om onze tent in te kleden net zoals thuis  
-Een foto van je vriendinnetje of droomvrouw voor boven je bed te 
hangen  
-Je lievelingsknuffel  
-Kleren die je na het kamp niet meer nodig hebt. (ze gaan heel hard 
stinken en vuil zijn)  
-Leger kleren (broek en tshirt is voldoende)  
-Briefpapier om een leuke brief te schrijven  
-Balpen  
-Goed humeur   
-10 mopjes   
-Veel energie om heel het kamp door te komen  
-Stevige wandelschoenen voor de zware tochten die we gaan 

maken, smeer die beentjes al maar in 😉 
-Petflessen (minstens twee) 
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Toppers: ‘weekend’ 
Het begon allemaal op een vrijdagavond waar de toppers 1 voor 1 
aankwamen bij de chiro van st-job en zo de boel beetje bij beetje 
helemaal compleet maakten. De toppers wilden er meteen stevig 
invliegen dus speelden we het spel ‘circle of fret’. Om te beurt 
moesten ze een kaart pakken en elk cijfer/beeldje had zijn eigen 
betekenis. Het was met veel waterkes drinken en smerige dingen 
eten, het was al een superbegin van een superweekend! Na het spel 
hadden we nog een filmpje gezien en éen voor éen lagen we 
allemaal te knorren in ons bedje.  
 
De volgende dag, iedereen wakker na een leuke ochtendgymnastiek 
gingen we ontbijten, iedereen vrolijk aan tafel zaten ze rustig hun 
boterhammetjes te eten. Na het ontbijt gingen we wat basketten, 
voetballen en touwspelletjes spelen voor we aan ons middageten 
konden beginnen. Lekkere spaghetti zat er op het menu, natuurlijk 
moesten we ons buikje vol eten voor we aan onze super leuke, coole 
activiteit konden beginnen. De toppers waren maar aan het raden 
en aan het raden tijdens het eten maar we hielden ze nog voor een 
paar uurtjes in spanning.  
 
Iedereen klaar met eten was het tijd om te vertrekken naar de 
activiteit. We gingen funbowlen, dat is bowlen met kleinere ballen 
op kleinere banen. Het was zeer tof want je moest niet heel de tijd 
het saaie spel ‘bowling’ spelen maar je had nog minigames die je 
tegen de andere banen kon spelen en we er zo een kei spannende 
wedstrijd van hadden gemaakt. Na het uurtje vol plezier was het tijd 
om terug naar de lokalen te gaan maar in plaats daarvan gingen we 
nog even piepen op de meisjeshockey. Na een half uurtje kijken naar 
de spannende wedstrijd gingen we weer op stap, op weg naar de 
lokalen. 
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 Eens daar speelden de toppers nog wat met de voetbal en konden 
wij zo ons zelfgemaakte, supertof spel voorbereiden. Het was een 
mengeling van baseball en rugby, ze werden verdeeld in 2 teams, 1 
in het veld het andere team moest eerst met de baseball bat slagen 
(op een balletje natuurlijk). Het team dat éen voor éen moest slagen 
moest proberen om met de rugbybal de overkant van het veld te 
bereiken, maar als het andere team de bal afpakt en hem weer naar 
het beginpunt brachten was degene die sloeg uit en moest in het 
veld gaan staan.  
 
Het spel ging door tot we gingen avondeten, lekkere frietjes met 
hamburgers en een heerlijk fris slaatje. Weer met een volle maag 
gingen we wat popcorn spelen, de eerste die uit was moest al 
beginnen met de opruim en afwas, zo ging het door tot er eentje 
won die vrijgesteld was van de opruim en afwas zodat we zeker 
wisten dat ze hun uiterste best gingen doen voor de overwinning. 
Na de afwas en opruim gingen we nog een filmpje zien en weer was 
iedereen stuk voor stuk bekaf na een zeer vermoeiende dag en 
vielen ze als een blok in slaap. 
 
De volgende morgend, opruimdag en spijtig genoeg ook 
afscheidsdag :’(. Na het laatste ontbijt van het weekend gingen ze 
zich klaarmaken voor vertrek. Éen voor een gingen ze weg rond de 
middag; net als toen ze aankwamen. Met tranen in de ogen zagen 
we iedereen vertrekken tot enkel wij, de leukste leiding ooit 
overbleven. Zo was er een einde aan het vermoeiende maar toch 
fantastische weekend!!! 
 
Heeeel veel kusjes van jullie liefste coolste mooiste leiding Thomas, 
Benjamin en de leukste hond Cara  
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Liefste toppers, make’s en pake’s 
 
Hieronder vind je nog een lijstje met materiaal dat jullie zeker niet 
mogen vergeten mee te nemen op bivak.  
Eerst wensen wij jullie nog goede punten zodat we de zomer 
kunnen inzetten met een fantastisch kamp!! 
  
Tot in Zutendaal  
Vriendelijke groeten,  
Thomas & Benjamin 

 

   Wat moeten de Toppers extra meenemen. 
 

 2 nylon kousen 

 2 dezelfde plastieke flessen (met een opening zoals een 
coca cola fles) 

 Je favoriete knuffelbeer 

 Iets leuks om de tent te versieren 

 Een grote vuilzak 

 Een waterpistool 

 Een foto van je vriendin/ of een knappe dame 

 Een pet (zeer belangrijk) 

 Postzegels 

 Kladblok voor het sturen van (liefdes)brieven 

 Een balpen 

 Een goed humeur 

 Stevige wandelschoenen 
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Wat mag je zeker niet vergeten? 

 
Als je op kamp gaat zijn er natuurlijk een aantal dingen die je zeker 
niet mag vergeten mee te nemen. Hieronder vind je een lijstje van 
wat je zeker zou moeten meenemen: 

 
Slaapgerief  

 Slaapzak, eventueel nog een extra 

 Extra deken 

 Veldbed/luchtmatras (éénpersoons)  

 Een kopkussen met kussensloop 

 Je favoriete pyjama’s. 
(meerdere voor de kleinsten is aan te raden) 

 Je allerliefste knuffeldiertje 

 

Kledij 

 Uniform: aandoen bij vertrek (uniform verplicht op kamp) 
CHIROBROEK, - T-SHIRT, -TRUI (evt. kousen…) 

 Voldoende T-shirts 

 Lange broeken  

 Voldoende korte broeken 

 Truien (dikke en dunne) 

 Regenkledij (Regenjas, laarzen, …) 

 Ondergoed (10 + een aantal extra) 

 Kousen (ook stevige kousen voor tijdens de tochten) 

 Stevige (stap-)schoenen + sportschoenen 

 Sandalen, sletsen of andere lichtere schoenen 

 Zwemshorten + zwemhanddoek(en) 

 Een spannende zwembroek 

 Pet (verplicht!) 
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Persoonlijke hygiëne 

 Badhandoeken (kleine en grote) 

 Washandjes 

 Zeep, douchegel 

 Shampoo 

 Tandenborstel & tandpasta (eventueel bekertje) 

 Borstel of kam (indien nodig) 

 Zonnecrème  

 Aftersun 

 Zakdoeken 
 

Vergeet-mij-nietjes 
 Een handdoek voor de afwas (iedereen)  

af te geven op de brengdag 

 Zak voor vuile linnen (geen vuilzak) 

 Zaklamp (extra batterijen) 

 Identiteitskaart of kids-ID (af te geven of de brengdag) 

 SIS-kaart (indien je die nog hebt) 

 Medicatie (afgeven aan EHBO op brengdag) 

 Iets om te lezen tijdens de platte rust (boek, strips,…) 

 Drinkbus 

 Stevige rugzak voor de tochten 

 Schrijfgerief, adressen, enveloppen, etc.  
(voor de kleinsten is het gemakkelijk om de adressen al 
voor te schrijven) 

 

!!! TIP: zet in alles je naam !!! 

VERGEET NIET OM OOK WAT DE AFDELING NOG 

EXTRA NODIG HEEFT (zie artikeltje of extra mail) 
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Wat mag je zeker niet meenemen? 
 
Er zijn altijd wel kinderen die van alles bijhebben wat eigenlijk niet 
thuishoort op een kamp. Wat dus zeker niet in je valies mag zitten: 
 
 GSM, horloges, computerspelletjes, Ipod, PSP, mp3-player, … 

Laat alle waardevolle spullen thuis. We zijn allemaal samen op 
kamp en dan amuseren we ons met onze vrienden. Muziek zal 
er genoeg zijn op kamp, want we hebben een geluidsinstallatie 
bij die alle slaapplaatsen van muziek zal voorzien. 

 Snoep, chips, frisdranken, … moet je ook thuislaten, ten gepaste 
tijde zal er wel eens een snoepje zijn. Onze koks zorgen namelijk 
voor lekker en gevarieerd eten en elke avond krijgen onze leden 
nog een yoghurtje of een chocomousseke. 

 Een aantal snoepjes mag je meenemen. Deze moet je bij het 
begin van het kamp afgeven aan de leiders. Alle snoepjes zullen 
in één grote afdelingspot gedaan worden en op bepaalde 
tijdstippen uitgedeeld worden. 

 Grote gezelschapsspelen en speelgoed. Hiervan kan je toch 
alleen maar van alles kwijtspelen. 

 
Als je toch een van deze dingen meeneemt op kamp, zullen de 
leiders het van je afnemen en het teruggeven op het einde van het 
kamp. Als het snoep is dan wordt dat door de leiders verzameld in 
een grote pot en wordt er af en toe wat uitgedeeld aan iedereen van 
de afdeling. 
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Enkele  nuttige tips: 
 

 Iedereen schrijft wel eens graag een kaartje of een brief naar het 
thuisfront en daarom kunnen ze op kamp kaartjes en postzegels 
kopen van onze koks. Om zeker te zijn dat deze kaartjes 
aankomen is het voor onze kleinsten handig om alle adressen 
reeds op etiketten af te drukken of te schrijven. 
 

 Het is altijd handig om de kledij van onze jongste afdelingen 
(sloebers & speelclub) reeds in een zakje te steken per dag. Dit 
wil zeggen zakjes voor goed weer en zakjes voor slecht weer 
(voorzien van een zonnetje of wolkje erop). Zo is het gemakkelijk 
voor de kleinsten om altijd hun kledij te vinden. 
 

 Er mag een beetje zakgeld meegegeven worden, maar dit dient 
enkel voor het aankopen van postkaarten en postzegels. Enkele 
eurootjes is ruim voldoende. Alle andere kosten worden betaald 
door de leiders. Ook is het handig dat u het zakgeld van de 
sloebers en speelclub afgeeft aan hun leiders. 

 
 Hopelijk wordt het lekker warm op kamp dus let erop dat je een 

goede drinkbus meeneemt om de tochten dorstloos door te 
komen. 
 

 Elk jaar opnieuw blijven er op het lokaal een hoop verloren 
kleding achter van de leden. Daarom is het aan te raden om 
steeds alle kledij te voorzien van een naam!!! Zo is het op kamp 
en achteraf makkelijker om de kledij terug te vinden. 
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Hoe ziet een kampdag eruit? 
 
07:00 Opstaan voor de dienstleider 
07:30 Opstaan voor iedereen 
08:00 Opening 
08:15 Ontbijt en diensten  
09:15 Voormiddagprogramma 
12:00 Middagmaaltijd en diensten 
13:00 Platte rust 
14:00 Namiddagprogramma 
16:00 Vieruurtje 
16:15 Vervolg namiddagprogramma 
18:00  Avondeten en diensten 
19:00 Zangstonde 
19:30 Avondprogramma of douchen 
20:00 Slapengaan sloebers 
20:30 Slapengaan speelclub 
21:00  Slapengaan rakkers 
21:30  Slapengaan Toppers 
 
Speciale activiteiten tijdens het kamp: 
 
Dagtocht: een dagje wandelen naar een leuke geheime locatie 
Kooktocht: een dagje wandelen en ’s middags lekker koken op een 
kampvuurtje 
Aspidag: die dag nemen de Aspiranten het een dagje over en 
kunnen de leiders het (lastige) lid uithangen 
Groepsspel: bosspel met alle afdelingen samen 
Nachtspel: bosspel in het donker met heel de chiro  
(het doet de ronde dat dit jaar het nachtspel al de derde avond 
doorgaat)) 
Kampvuur: laatste avond = groot kampvuur met toneeltjes 
En tal van andere dingen  
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Roddels: “Wist je dat…” 
 
 Leider G.S. avi 9 heeft? 

 We de laatste zondag samen met de meisjes op speeltuinreis gaan? 

 Dat je kon skypen met facebook? 

 Leider B.G op tijd komt als die te laat is? 

 Bijna alle leider in de examens zitten? 

 We dit jaar voor een samengeteld nul buizen gaan 

 De leiding de tweede plaats veroverde op een voetbaltoernooi met 

allemaal jeugdbewegingen? TEAM VENEZUELA FOR THE WIN 

 Je zeker eens moet kijken naar ‘gezocht’ achteraan het verklikkertje? 

 Leider P.T. de nieuwe Jonas is? 

 Er de laatste tijd heel wat propere wagens doorheen de straten van 

St-Antonius rijden?  

 Dit wel eens te maken kan hebben met de Kerelscarwash? 

 Leider G.S. verliefd is op een leidster van chiro Waks? 

 De toppers en rakkers een topweekend achter de rug hebben? 

 Leider G.S hopeloos op zoek is naar een man op datingsites? 

 De koks dit jaar enkele specialekes in petto hebben? 

 Kok Nancy de enige vrouw is op kamp? 

 Ze enkele dagen wordt vergezeld door één of meerder vrouwen van 

de andere koks?  

 Kok L.C. nog steeds geen vriendin heeft? Geïnteresseerden kunnen 

hem aanspreken op de brengdag. 

 De sloeberleiding ook het tweede deel van de competitie lijken te 

winnen? 

 Het themadorp dit jaar weer super cool wordt? 

 Er weer een superbivak aan zit te komen? 

 De leiders hun aftelkalender al enkele maanden in het leidingslokaal 

hangt? 
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Kerels: “Kerelscarwash” 
 
 

Hup! Om half 9 uur uit de veren 
en het aandoen van mijn chirokleren! 

Voor een uitgebreide brunch, vandaag geen tijd, 
toch klaar voor de helse strijd. 

Alles wordt klaargezet voor de carwash, 
zetels buiten, opgepast voor een whiplash. 

De cola en het bier staat koud, 
maar geen tijd voor een time-out! 

Daar komen de eerste auto’s al aan 
klaar om een carwashmarathon aan te gaan. 

Spons en tuinslang in de hand, 
het is druk maar het blijft plezant! 

Sproeien – zepen – sproeien – zemen  
alles liep vlot door duidelijke doorschuifsystemen. 

Audi, BMW, Peugeot, … en camionettes, 
alles hebben we zien passeren, 
hier en daar al wat natte kleren. 

Tijdens het wachten een hapje hier, een drankje daar 
amai is mijn auto nu nog ni klaar? 

Het tempo ging de hoogte in 
bij deze volgt de slotzin: 

De Kerels, een uitstekend team! 
Alle auto’s blinken weer: SUBLIEM! 

Een dankjewel voor de talrijke opkomst en tot volgend jaar, 
wij houden ons alvast klaar! 

Mogelijk gemaakt door de Kerels  
en hun leider: 

Pieter 
Ps: De info over het fietsen naar het kamp/2-daagse en extra 

benodigdheden voor het kamp komen in een extra brief.  
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Aspiranten “boeferkesdag” 
 

Op een koude zondag al enkele weken geleden waren er 
alweer heel wat aspirantjes aanwezig. Zou dit misschien 
komen omdat we hadden gezegd dat ze ’s middags niet te 
veel moesten eten of omdat iedereen de Chiro gewoon zalig 
vinden? 
 
Natuurlijk had iedereen het al door dat het vandaag 
boeferkesdag ging zijn. De leiding had de friteuses al 
aangezet en meteen werden er frietjes en curryworsten in 
gesmeten. Iedereen stak zichzelf vol en na een uur of 2 eten 
waren we wel toe aan een rustpauze. Omdat het 
vriezenskoud was en niemand nog kon bewegen met die 5 
kilo extra besloten we maar om binnen te blackboxen. Hier 
kwamen enkele interessante feitjes naar boven die de 
buitenwereld beter niet te weten komt. Alé gedaan me 
blackboxen? Dan nog maar een frutje binnensteken zeker? 
De mannen bleven maar eten tot dat alles op was. 
Met een volle maag ging iedereen naar huis. Gelukkig had er 
niemand meer honger om nog te blijven eten en kon de 
leiding ook eens op tijd naar huis gaan. 
 
Jullie awesome leiding Anthony en Jonathan 
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Wat moeten de Aspiranten extra mee nemen? 

 Fiets die in orde is (moet geen koersfiets zijn, maar is altijd 

wel gemakkelijker) met bijhorend materiaal (plakkers voor 

de banden, drinkenbus, banden, fietslicht …) 

 Klein tentje (wordt nog onderling afgesproken zodat niet 

iedereen dit moet meenemen) 

 Rugzak waarmee je op 2daagse kan 

 Slechte kledij die weggesmeten mag worden 

 Het materiaal voor Aspidag 

 Versiering voor in de tent 
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Bivakwetten van Murphy 

 Vuile was neemt meer plaats in dan propere kleren! 

 ‘ver’ is een rekbaar begrip (zie: leider, is ’t nog ver?). 

 Het aantal sokken waarmee men thuis arriveert na een kamp is 
altijd oneven. 

 Hoe meer kabaal de leden overdag maken, hoe minder kabaal 
ze ’s nachts maken. 

 Andermans rugzak is altijd lichter dan de jouwe. 

 Tijdens de aspidag is het opvallend hoeveel leiding zich 10 jaar 
jonger waant. 

 Hoe dieper de grachtjes die je rond de tent graaft bij regenweer, 
hoe modderiger het water dat tóch binnenstroomt. 

 Wanneer alle leden eindelijk in hun slaapzak liggen na het 
verhaaltje, moeten ze allemaal gemiddeld nog drie keer naar de 
W.C. 

 Aan een prikkeldraad zijn twee kanten: de veilige en die waar de 
stier staat. 

 Het belangrijkste probleem aan reservebatterijen voor een 
zaklamp is dat ze onvindbaar zijn in het donker. 

 Materiaal raakt op kamp nog sneller zoek dan op de 
chirolokalen. 

 De kans dat sloebers en speelclubbers de postzegel op een 
kaartje naar huis op de juist plaats plakken, is klein. Indien de 
postzegel wel op de juiste plaats komt, dan is er ongetwijfeld 
iets mis met het adres. 

 Bij slecht weer wil iedereen in de plas springen, bij goed weer 
wil niemand in de beek vallen. 
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 Het zijn steeds de anderen die valsspelen.  

 De kans dat net jou drinken op is tijdens het wandelen is het 
groter dan bij de anderen. 

 Jouw eigen spullen liggen nooit in de weg, maar andermans 
spullen die op jou territorium komen worden meestal vlug uit 
deze regio verwijderd. 

 Als je iets zoekt in je valies ligt het steeds helemaal onderaan.  

 Het gehoor van oudere afdelingen is slechter dan die van 
jongere. Specifiek de ochtendmelodietjes zijn meestal slecht 
hoorbaar. Net voor het eten blijkt dit gehoor dan weer bij 
iedereen perfect te werken. 

 Ongeveer 1/3 van wat je meeneemt gebruik je ook echt. 

 Op een groepsfoto van heel de chiro tijdens het kamp zijn er drie 
mogelijkheden: 

   a) je staat net achter iemand anders. 

   b) je keek net even de andere kant op. 

   c) je staat te grijnzen als een idioot. 
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Ontspanning 
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Voorstelling koks 
 
Jan Meeusen deed ervaring op als leider bij 
de Chirojongens van St- Antonius. We hebben 
hem er dan ook heel graag bij. Jan kookt 
namelijk héél lekker, aangezien hij ook kok is 
van beroep. Over bier degusteren en 
presenteren kan hij uren praten. We zijn er 
vast en zeker van overtuigd dat deze 
levensgenieter ons eten tot het beste 
kampeten ter wereld gaat maken. Jan, we zijn blij dat je in ons team 
zit. 
 

 
Pieter Kips, nog zo’n oud-leider die er geen 
genoeg van kan krijgen. Vlam in de pan? Geen 
probleem, met zijn brandweer-skills weet hij elk 
brandje in een mum van tijd te blussen. Ook het 
kampvuur zal dus veilig verlopen. Kortom: 
Veiligheid en fun verzekerd! 
 

 
 
Stijn Leirs ook gekend als ‘de Stanny’, is ook 
een oud-leider, tevens onze Volwassen 
Begeleider. De kampkriebels zitten nog steeds 
in zijn lijf. Net als de kriebels voor zijn nieuwe 
vlam! Schoon vrouwvolk is bij hem niet veilig, 
maar we zijn er zeker van dat hij ook met veel 
liefde in de kookpotten zal roeren! 
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Nancy Willems Zij is de meest ervaren kok 
onder het team. Nancy is de knapste vrouw 
die mee op kamp gaat (blijkbaar ook de 
enige). Ze staat altijd paraat voor een 
babbel of een troost als er wat problemen 
zijn. De moederfiguur bij uitstek dus! Wat 
haar kookkunsten betreft, Nancy is 
beroepsmatig bezig met het bereiden van 
eten. We zullen dus nogal kunnen smullen! 

 
Sven Van Uffel Sven is oud-lid bij de chirojongens 
van St-Antonius. Meer nog, Sven was niet zomaar 
een lid, nee hoor, Sven was namelijk de 
allereerste sloeber in de geschiedenis van onze 
chiro! Altijd paraat om in de keuken een helpende 
hand te zijn. Steeds klaar voor een mopje hier, 
een zwanske daar. De Sven speelt alles klaar! 
 
 

De laatste kok van het team, maar zeker niet 
de miste, Lieven Costermans. Eender waar er 
een chiro-activiteit plaatsvindt, je zal er 
gegarandeerd een lid van de familie 
Costermans tegengekomen. Door de week 
kan je hem wel eens voorbij zien zoeven, 
aangezien hij bij het SWAT-team van Telenet 
werkt. Van elektronica weet hij dus alles, 
maar weet hij ook zijn weg in de keuken? Hoe 
het ook zij, ook Lieven is van harte welkom! 
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Hoe kan je lidgeld en kampgeld (deels) 
terugtrekken van de ziekenkas? 

 
Wat moet je doen? Download het aanvraagformulier op de website 
van uw ziekenkas, laat het formulier invullen door de groepsleiding, 
bevestig er een gele klever op en deponeer het in de brievenbus bij 
de ziekenkas. Zo krijgt u een deel van het kampgeld terugbetaald.  
Dit geldt ook voor inschrijvingsgeld (ander aanvraagformulier). 
Moest dit nog niet ingevuld zijn, doen wij dit ook met alle plezier.  
Fiscale attesten zijn eveneens verkrijgbaar bij de groepsleiding. 
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Terug naar huis  
 
We vertrekken rond 12.00u in Zutendaal met de bus. We hopen dat 
we tegen dan alles hebben proper gemaakt, dat de vrachtwagens 
zijn ingeladen en dat iedereen klaar is om te vertrekken. We 
verwachten omstreeks 13u15-13u30 terug te zijn op het plein 
achter de kerk hier in Sint-Antonius. Daar kan je dan vervolgens je 
(moe maar voldaan) zoon komen oppikken. 
Vergeet ook zeker niet de Kids-ID te vragen (indien het op de bus 
nog niet is uitgedeeld) aan de leiding van hun respectievelijke 
afdeling.  
 
Vanaf 17u kan u de valiezen/tassen/zakken en eventueel ook 
fietsen komen afhalen op de chirolokalen. We vragen wel van niet 
te lang te wachten na 17u om dit te komen afhalen omdat de leiding 
meestal ook eens graag naar huis gaat om in hun bedje te kruipen. 
Ook de medicatie van je kind kan je dan komen afhalen bij leider 
Anthony of Maarten. 
 
Indien je merkt in de weken na het kamp dat je nog iets kwijt bent 
kan je dit nog altijd komen zoeken aan het lokaal. Daar zullen 
waarschijnlijk een hele hoop kleren liggen die allemaal verloren 
voorwerpen zijn. Het is aangeraden van hier snel bij te zijn want vele 
kleren krijgen na een tijdje een geurtje en een kleurtje. 
 
Achteraf kunnen de kinderen dan allemaal in bad en vervolgens in 
hun bedje, waar zij vervolgens een paar dagen lang kunnen 
nadromen van hun megabangelijk kamp. Schrik ook niet van enkele 
afkickverschijnselen van je kinderen wanneer zij zich terug in de 
normale wereld bevinden.  
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Gezocht: 
 
De volgende zaken kunnen we zeker nog gebruiken op de Chiro (ook 
voor het kamp): 
 

 Verf: bruin, diverse kleuren (om te schilderen) 
 Tuinslangen 
 Boor-, vijs-, zaagmachines 
 Andere gereedschap  
 Keukenhanddoeken 
 Verkleedkleren 
 Strokoord 
 Plastiek flessen (1,5l of 2l) 
 Gezelschapspelen 
 Stripboeken, andere boeken 
 Tuinsproeiers 
 Elektriciteitskabels 

 
Als je nog iets thuis hebt liggen dat volgens u nog een tweede leven 
verdient op de Chiro, laat het ons dan gerust weten. Dan zeggen wij 
wel of we het al dan niet kunnen gebruiken. 
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BELANGRIJKE DATA 
 
 

Speeltuinreis: 25 juni  
Dit is tevens de laatste Chirozondag van het jaar. 

Bivak: 11 tot 21 juli in Zutendaal 

Eerste chirozondag 2017-2018: 3 september  
 



 

 

Hallo allemaal! 

 

Het einde van het Chirojaar is in zicht. Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we 

het jaar af met een leuke zwemactiviteit voor de jongens- en 

meisjeschiro.  

 

Onze uitstap gaat door op zondag 25 juni. 

Bij goed weer trekken we met zijn allen naar het Zilvermeer in Mol, bij 

regenweer zullen we naar Hengelhoef in Houthalen-Helchteren (of ander 

alternatief dat nog wordt meegedeeld) gaan. We verzamelen aan de kerk 

om 9:30u.  

We verwachten rond 17:30u terug aan te komen aan de kerk.  

 

Wat je zeker niet mag vergeten:  zwemgerief, lunchpakket, zonnecrème, 

een beetje zakgeld en veel enthousiasme! 

 

Deze uitstap zal 3 euro kosten (indien we naar Hengelhoef gaan is het 6 

euro), gelieve het geld gepast mee te nemen. We zoeken ook nog mama's 

en papa's die kunnen rijden zowel voor de heen- als terugweg.  

 

Gelieve een mailtje te sturen indien je 

dochter/zoon meegaat en ook te 

vermelden of je wel/niet  kan rijden. 

Graag ook doorgeven of er nog extra 

kindjes mee kunnen.  

Voor de jongenschiro mail je naar Joppe 

Nicolaï (joppe.nicolai@hotmail.com)  

 

Wij kijken er alvast naar uit en duimen voor mooi weer! 

 

 

Groetjes de leiding  


