
Nieuws van Chirokamp tot de overgang! 

 

Chirokamp, Westouter: een reis door de tijd 

 

De Chiro begint weer, samen met het nieuwe schooljaar, en dan begin je wel eens terug te 

denken aan de voorbije vakantie. Wij zijn vast niet de enige die nog veel terugdenken aan het 

chirokamp.  

De Api’s, Keti’s, Tito’s en Rakwi’s mochten het grote kampterrein als eerste betreden. De 

Aspi’s en Keti’s kwamen uitgeput aan na een vermoeiende fietstocht, de Tito’s en Rakwi’s 

konden na een lange busrit de benen opnieuw strekken. 

 

 

“Wanneer de Rakwi's voor het eerst de kampplaats 

opliepen lieten ze meteen merken waarom zij als de 

actiefste groep van onze Chiro worden gezien. 

Tijdens dit eerste halfuur hadden al meerdere 

kinderen de koeienvlaaien gevonden met hun blote 

voeten, de tenten overhoop gehaald tijdens hun 

uitpakmomentje en de laatste resten prikkeldraad 

gevonden tijdens een iets te enthousiast spelletje 

tienkamp. En toen begon het kamp nog maar pas 

..." –Kenny, leider Rakwi’s 

 

 

 

Na 3 dagen werd de Speelclub verwelkomd op het 

kampterrein. Een spannend treinrit (lees: 2 keer 

overstappen in Brussel met 27 kinderen), was voor de 

leiding al een serieuze vuurdoop!  

 

“Mannen, let op je rugzak! Goed bij mekaar blijven! Freeze, 

we gaan jullie tellen! Vergeet jullie pet niet op de trein! 

Aansluiten, doorlopen! (…) Met de 27 speelclubbers op de 

trein: een heus avontuur!” – Marit, leidster speelclub 

 

 

 



 

Op de bezoekdag maakten de Kaloebers het kamp compleet. De gekke bende zorgde voor nog 

meer ambiance op kamp.  

 

 “Samen bashglijden, zingen in de huifkar, verhaaltjes vertellen in de slaapzak, snollebolleke dansen… 

De leiding maakt een kampprogramma, maar het zijn de Kaloebers die het kamp voor ons écht leuk en 

grappig maken!” – Marlies, leidster Kaloebers 

 

Het was warm in Westouter, zeg gerust heel warm. Elke groep vond op zijn manier afkoeling: 

waterspelletjes, bashglijden, rustige spelletjes in de schaduw… Regelmatig insmeren was een 

must! De tenten warmden op tot gratis sauna’s, dus van platte rust was weinig sprake!  

 

Na enkel warme, zomerse dagen, is een onweer niet te vermijden. We zagen de dreigende 

wolken op ons afkomen en voelde de wind heviger worden. We wisten wat we moesten doen: 

regenjas en laarzen aan en zorgen dat eerst en vooral de leden in veiligheid gebracht werden 

in de stevige shelter. De wc- en wastentjes moesten eraan geloven, maar voor de rest bleef de 

schade beperkt. 

 

De rest van het kamp volgde zijn gewone gangetje: Keti’s en Aspi’s gingen op tweedaagse,  

stonden leiding voor de jongere groepen en presenteerden de bontering.  

 

 



De Tito’s en Rakwi’s waagden zich aan een avonturenparcours op tocht en vulden hun dagen 

met volledig uitgewerkte quizzen en bosspelen.  

 

 

's Avonds spookverhalen willen horen, om de dag erna 

niet meer in het bos te durven spelen.  Af en toe wat 

gekibbel of jongensproblemen maar toch 1 hechte 

groep. Pubers maar ook de beste vriendjes die je je kan 

voorstellen  deze groep heeft me terug de Chiro-drive 

gegeven! – Elisabeth, leidster Tito’s 

 

 

De Speelclub zorgde het hele kamp voor een eitje, maakten kennis met de tijd van de 

Romeinen en de Grieken en eindigde hun tocht in de lokale speeltuin. De Kaloebers maakten 

een reis door de tijd en keerden in stijl terug in een huifkar. 

 

 

Samen met de lieve Kaloebers op tocht gaan is op 

zich al een avontuur. Als je dan nog eens om de 20 

meter iemand zijn veters moet binden en om de 5 

minuten het heerlijke zinnetje: 'Is't nog ver?' moet 

horen, maakt dat van de tocht een heel speciale 

ervaring. De huifkar als afsluiter liet de kindjes hun 

pijnlijke voeten meteen vergeten. Allemaal super 

blije gezichten in de huifkar maakten van de leiding 

de gelukkigste en fierste leiding ooit! – Jana, leidster 

Kaloebers 

 

 

 Op de bontering zagen we de klassiekers ‘FC de Kampioenen’ en ‘Wat Als?’ Ook ‘Binnen de 

minuut’ en ‘Battle of the sexes’ waren van de partij, alsook amuzante quizzen. Samen zingen 

en dansen hoort er natuurlijk ook bij. Naar jaarlijkse gewoonte sloten we het kamp af met een 

succesvol kampvuur. 

 

Het moment dat ze ons vroegen om voor de ogen van heel de chiro tegen rechtstaande tafel in 

handstand-positie te gaan staan en te twerken zoals dat dan heet... Ik weet nog dat ik toen naar 

Matthias keek en allebei dachten we van: 'Nu hebben we dé kans om ons onsterfelijk belachelijk te 

maken!' Maar ik kan niet zeggen dat ik er al niet aan gewend geraakt ben om wat entertainment te 

brengen op de bontering (grinnikt)' – Maarten, leider Speelclub 

 



Na 10 ongelooflijke dagen, was het tijd om afscheid te nemen van mekaar. De Kaloebers, Speelclub, 

Rakwi’s, Tito’s en Keti’s keerden huiswaarts met de bus. De Aspi’s bleven op nawacht samen met de 

leiding.  

Het was een heet kamp, maar weer eentje om nooit te vergeten! 

 

"Leden die je spontaan knuffelen wanneer ze de bus zien om naar huis te gaan... Daar doen we het voor 

als leiding!" – Matthias, leider speelclub 

 

 

 

Kampvuur, Werchter: een gezellige traditie 

 

Na een paar weken ‘Chiroloos’ te leven, schoten we eind augustus met de hele leidingsploeg 

terug in actie om de eerste voorbereidingen van het kampvuur te treffen: hout regelen, lokale 

muziekgroepen zoeken, spokentocht ineensteken…  

Een dag voor het kampvuur werden de shelter en de keukententen opgezet en kreeg het 

‘kampvuurterrein’ opnieuw zijn vertrouwde uiterlijk. De vrachtwagen van onze brouwer Van 

Oosterwyck mocht voor de derde keer als podium dienen voor de muziekbandjes.  

Dit jaar werd je met een zelfgemaakte ingang meteen opgenomen in de sfeer van ons jaarlijks 

kampvuur. Vaste elementen als het varken aan’t spit en de muziekbandjes konden 

traditiegetrouw niet ontbreken op deze gezellige avond. De jongste kinderen konden zich 

laten schminken en mee wandelen in de spokentocht door het bos.  

De regen die ze voorspeld hadden, is pas later op de nacht gevallen en dat heeft voor een 

mooie, warme avond gezorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overgang: start van een nieuw Chirojaar! 

 

Een week na het kampvuur, vindt de overgang 

plaats. Alle hens aan dek, want dit is een 

drukke dag! De nieuwe leiding krijgt een doop 

van de leiding die eruit gaat, en andersom. Een 

hele sensatie voor de kinderen om dit te zien…  

Daarna zoeken de leden hun nieuwe leiding 

door fotopuzzels op te lossen en krijgen ze een 

lekker vieruurtje! En natuurlijk blijft er ook 

tijd over om op het grote springkasteel te 

spelen.  

 

 

De groepen hebben allemaal nieuwe leiding en wij hebben ongelooflijk veel zin in een nieuw 

Chirojaar! 

 

 

 

 

 


