
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      
 

CHIRO WERCHTER NIEUWSBRIEF 

CHIROKAMP SPECIAL 

 

Op kamp in Oedelem – 10 tot 20 juli 2017 

Voor de meesten lijkt het natuurlijk dat het kamp 10 dagen duurt, 

maar de leiding vertrekt samen met een hoop vrijwilligers al twee 

dagen vroeger om alle tenten voor te bereiden. Zo staat alles 

klaar om op maandag de vier oudste groepen te ontvangen. 

Ook de laatste dag blijft komen er vrijwilligers helpen om heel het 

kampterrein terug op ruimen. Alle helpende handen verdienen 

een welgemeende D-A-N-K-U, DANKUUU!! En de leden doken 

diep in de zee… 

                        

Bedankt aan alle 

vrijwilligers!! 

 

Chirokamp 
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Kalender: 

3 september – 1ste keer 

terug chiro 

16 september -  

KAMPVUUR 

17 september -  

GEEN CHIRO 

24 september -  

Overgang (13u30) 

14 oktober -  

Kuis- en klusdag (9u) 

 15 oktober -  

GEEN CHIRO 

20 oktober –  

Dag van de Jeugdbeweging 

21 oktober –  

Medewerkersfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaloebers 

 

5 dagen op kamp, maar zeker niet minder plezant! De 

Kaloebers komen met hun ouders naar de bezoekdag en 

kunnen zo al samen het kampterrein verkennen. ’s Avonds 

vlogen ze er meteen goed in met een levensgroot stratego-spel 

diep in de zee. De schat werd veroverd en ze waren klaar om te 

gaan slapen in de grootste slaaptent van de chiro. De 

volgende ochtend konden ze niet wachten om aan de nieuwe 

dag te beginnen. Zondag is familiedag, dus in de voormiddag 

hebben ze samen gespeeld met de speelclub. Dubbel zoveel 

kinderen is dubbel zoveel speelplezier! In de namiddag werd er 

een groot spel gespeeld met alle leden samen. Nemo werd 

bevrijd en dan was het tijd voor pannenkoeken, lekker! In de 

avond heeft iedereen een leuke prijs gewonnen met de bingo. 

Maandag werd het tijd om kaartjes naar huis te schrijven, en in 

de namiddag hebben onze jongste leden kunnen ontdekken 

wat het befaamde bash-glijden is. Het was een warme dag, dus 

ook de vele waterspelletjes konden niet ontbreken. Dinsdag 

stond iedereen klaar voor de grote tocht: rugzakje gemaakt, 

picknick ingepakt, en weg! Op naar de verrassingsbestemming 

Nally’s papegaaienopvangcentrum, waar we een rondleiding 

kregen en in de tuin op adem konden komen. Zo veel 

papegaaien samen had nog nooit iemand gezien! ’s Avonds 

was het tijd om al spelend zich grondig te wassen. Tot slot 

jammer genoeg de laatste volledige dag: het dansje voor de 

bontering inoefenen, de kampaandenkens maken, ook nog 

veel spelen en dan genieten van de bontering en het kampvuur 

als afsluiter van een fantastisch kamp! 

 

Nieuwsbrief juli - augustus 2017 ● Chiro Werchter ● 

 



Speelclub 

 

De Speelclub beleefde, net zoals alle andere groepen, een zeer aangenaam kamp in 

Oedelem. Hun kamp ging van start met een treinrit van Leuven naar Brugge. Eenmaal 

aangekomen werden we per auto naar de kampplaats gebracht door de kookouders. Daar 

werd het kamp geopend met een traditioneel potje bash-glijden in de weinige zomerzon 

die we toen hadden. Tegen de avond mochten de speelclubbers zich verkleden, in het 

thema kleine zeedieren. Tijd voor een showrondje! Na deze vermoeiende eerste dag waren 

de speelclubbers, sommigen toch, blij dat ze hun bed in konden. De volgende dag hebben 

we de buurt wat verkend, in de vorm van een wandeling tot aan het speelbos, waar we 

dan enkele spelletjes hebben gespeeld. In de namiddag speelden we Eén tegen allen, 

waarbij de speelclub binnen de tijd een resem opdrachten moest voltooien, en dat is hen 

gelukt. In ruil hiervoor kregen ze wat chips en een frisdrankje.  

 

Dan was het zaterdag tijd voor… de bezoekdag! Maar vooraleer de ouders er waren, zijn de 

speelclubbers naar de boerderij van de eigenaar mogen gaan, want daar waren net kalfjes 

geboren. In de namiddag volgde een blij weerzien met de ouders, waarna we ’s avonds 

bingo gespeeld hebben, met een uitgebreide prijzenkast. Zondag was het familiedag, wat 

betekende dat in de voormiddag spelletjes samen met de kaloebers gespeeld werden, en 

’s namiddags volgde een groot spel met de hele Chiro. Maandag was het tijd voor de aspi’s 

en tweedejaars keti’s om te tonen welke capaciteiten als leid(st)er ze hebben, en dit 

hebben ze voortreffelijk gedaan. Dinsdag was dan de grote dag: grote tocht. De speelclub 

is per bus naar Brugge gereden, vanwaar ze een mooie wandeling hebben gemaakt naar 

het Boudewijn Seapark! Hier beleefden ze een geweldige namiddag: rollercoasters, 

piratenboot, een zeeleeuwenshow, een kinderboerderij. Kortom, alles wat je maar wil 

verzameld in een pretpark. Woensdag was er uiteindelijk de bontenring en het kampvuur, 

de mooie afsluiter van een fantastisch kamp. En donderdag was het tijd om naar huis te 

gaan, wat een blij weerzien met de familie! 

 

           

 

  
 

 

 

 

 



Rakwi’s 
 

Maandag 10 juli, een twintigtal uiterst enthousiaste rakwi’s vertrekt op chirokamp richting 

Oedelem. Na een lange busrit komen de actieve kids eindelijk aan op kampterrein, met hun 

gedachten al bij de lange, speelse dagen en de nog langere nachten. Elke dag een ton 

activiteiten, een vettige dag, de tito’s uitdagen en in alle bomen van het terrein kruipen, 

konden onze rakwi’s niet vellen. Pas tijdens de grote tocht hadden ze door dat een 

chirokamp af en toe ook wel vermoeiend kan zijn. Gelukkig konden ze daarna afkoelen in 

het subtropisch Olympia-zwembad in Brugge. 
 

Naast het grote Olympia-zwembad, konden we ook zwemmen in ons eigen 

‘Rakwizwembad delux XLL’ waar Vicske Beton met al z’n chicks plonsde. Daarnaast 

maakten de jongens een, weliswaar iets kleinere, replica van de grote mast. Zo kon elke dag 

onze prachtige groene rakwi-vlag wapperen in de West-Vlaamse wind. Afsluiten deden we 

met de traditionele bontering, waarbij de rakwi’s nog een laatste keer hun beste beentje 

voorzetten met een zelfgeschreven lied en een toneeltje. Ten slotte konden we nog met z’n 

allen genieten van het kampvuur en terugblikken op een ongelofelijk fijn chirokamp! 

 

 

 
 

 
 

 



Tito’s 
 

Op maandag 10 juli rond 13u kwamen de 23 Tito’s vol energie uit de bus gestapt, allemaal 

klaar om een geweldig Chirokamp te beleven. Na de tentverdeling vertrokken we meteen 

naar het bos. De leiding had immers voor lazergames gezorgd. Iedereen rende door het bos 

en eindigde met de Hungergames. Na het avondeten kwamen de Tito’s allemaal mooi 

verkleed aan de vlag. Na het grote spel om allemaal samen het kamp in te zetten, eindigde 

de eerste dag. Dat dacht de leiding toch maar de Tito’s hadden duidelijk nog geen zin om 

te gaan slapen. Na enkele rondjes lopen wist de leiding hen toch te temmen. Slaapwel! 

Op de tweede dag mochten de tito’s meteen bewijzen wat voor een goed team ze waren. 

De leiding schotelde hen namelijk het spel Fata Morgana voor. Ze kregen vijf moeilijke 

opdrachten en probeerde gedurende de dag deze opdrachten uit te voeren en zo vijf 

sterren binnen te halen. Ze bewezen meteen wat voor een hechte groep ze waren want 

haalde maar liefst 4 van de 5 sterren binnen. We sloten de tweede dag af met een gezellig 

kampvuur. 

 

Woensdag 12 juli speelde we spelletjes in eigen groep. De Tito’s waren voornamelijk al bezig 

met raden over wat ze de volgende dag op de tocht zouden gaan doen. Spannend! 

Donderdag 13 juli vertrokken de Tito’s als eerste van de kampplaats voor de tocht. De 

leiding besloot immers om speciaal te doen en vandaag niet de kleine maar de grote tocht 

te wandelen. Na een lange wandeling kon iedereen zich ontspannen en amuseren in het 

zwembad. Die avond waren de rollen omgekeerd. De leiding moest niet vaak om stilte gaan 

vragen in de tenten want alle leden lagen snel in slaap. Maar de leiding had deze avond 

een verassing. De leden wilden absoluut een nachtspel op kamp, wel dit kregen ze deze 

nacht. Iedereen werd uit de tent gehaald en vastgebonden, en na een eng muziekje 

begon het spel. De Tito’s wonnen en konden na een leuk spel terug lekker gaan slapen 

zzzzzzzz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke Tito wist dat deze dag zou komen alleen niet wanneer. Vrijdag werden ze dan eindelijk 

uit hun leiden verlost. De dag die traditioneel op elk kamp plaatsvindt: DE VETTIGE SPELEN. 

Aangezien het een koude dag was werden de vettige spelen ietwat ingekort. ‘s Avonds 

eindigde we met een echte escape room. De twee teams speelde het spel nek aan nek 

maar uiteindelijk wist toch één team net iets vroeger te ontsnappen. 



 

Zaterdag 15 juli de bezoekdag. Ooh we zitten al in de helft van het kamp! Die mama’s en 

papa’s komen op bezoek en daar moeten wij heel onze tent voor opruimen grrrr. Enige 

positieve punt van deze dag een nieuwe lading snoep en drank. Merci mama en papa. 😊 

‘s Avonds vierden we nog een uitgebreid feest voor Daan zijn verjaardag. Dan zondag 16 juli 

de grote familiedag. In de voormiddag streden de Tito’s tegen de Rakwi’s. Het is natuurlijk 

geen verassing als ik zeg dat de sterke Tito-groep deze strijd overduidelijk won. Maandag 17 

juli: joepie, rust voor de leiding! De Keti’s en de Aspi’s namen het leiding geven van ons over 

en ze hebben dat heel goed gedaan!  

 

Op dinsdag stoomden alle groepen hun klaar voor de grote tocht. De Titogroep deed het 

iets rustiger aan want had de grote tocht al in de benen. Vandaag wandelde wij de kleine 

tocht. De leden dachten snel terug op de kampplaats te zijn, maar dit was buiten de 

plannen van de leiding gerekend want ook vandaag hadden ze weer een verassing in 

peto. De Tito’s zochten namelijk zelf de weg zoeken! Dit was iets moelijker dan verwacht, 

maar ze vonden de kampplaats uiteindelijk terug. ‘s Avonds gokte iedereen nog in het Tito 

Casino en werd de verjaardag van Yenthe uitgebreid gevierd. Woensdag 19 juli zongen de 

tito’s nog een mooi liedje en eindigde we allemaal samen gezellig aan een groot kampvuur! 

En uiteindelijk de dag waar iedereen tegen opzag: donderdag 20 juli, de laatste dag. Wij 

willen nog niet naar huis! De leiding nam afscheid van de geweldige Tito-groep. Wij hopen 

dat de Tito’s ervan genoten hebben. De leiding heeft er alleszins een fantastisch kamp op 

zitten. Tot 3 september!!! 

 

  
 

 
 



Keti’s 
 

De Keti’s gingen deze zomer met een ongezien groot aantal leden op kamp. Geen enkele 

andere groep kon hun aantal van 24 leden overtreffen. Volgens de traditie reden de Keti’s 

en hun leiding ook dit jaar weer met de fiets naar de kampplaats. De grote groep werd 

verdeeld in drie meer overzichtelijke ploegjes van zeven leden, steeds vergezeld van één 

leiding. Aan de hand van opdrachten en tips moesten de Keti’s om het snelst hun weg naar 

de kampplaats weten te vinden. Daar aangekomen werd hun creativiteit en handigheid 

meteen op de proef gesteld. De Keti’s kregen de opdracht om een hok te voorzien voor 

twee kippen die ze de rest van het kamp moesten verzorgen. De kippen ‘Louis’ en ‘Vuitton’ 

hielden de Keti’s goed bezig door op tijd en stond eens uit te breken.  

 

Na twee dagen op en rond de kampplaats te spelen, sprongen de Keti’s weer op de fiets 

om hun twee dagen te gaan uitleven aan de Belgische kust. Met zo een grote groep is het 

natuurlijk niet evident om een slaapplaats te vinden. Gelukkig mochten ze, na wat 

aandringen, een oproep doen via het Q-beachhouse in Oostende. Al snel stroomden er 

reacties binnen. De personen waar ze uiteindelijk contact mee opnamen boden een lege 

toonzaal aan een kleine tien kilometer van ons vandaan. Na een gezellige maar koude 

nacht keerden de Keti’s terug naar Oedelem. Ze maakten nog een kleine stop aan een 

subtropisch zwembad waar ze zich goed konden wassen voor de bezoekdag de dag erna.  

In de tweede helft van het kamp konden de Keti’s al eens uitproberen hoe het is om leiding 

te zijn. Na een namiddag voorbereiden samen met de Aspiranten, waren de Keti’s helemaal 

klaar om hun beste animator-skills boven te halen. De grote tocht stond in het teken van 

sportiviteit. Een toernooitje waterpolo bracht de competitiviteit van de Keti’s naar boven. 

Vervolgens was er voor de echte durvers nog een hoogteparcours van 6 meter hoog. 

Woensdag werd een act voorbereid om dan af te sluiten met het kampvuur. Ook Louis en 

Vuitton mochten deelnemen aan de bontering. In een echte kippenrace vochten zij voor 

de titel snelste kip van het kamp.  

 

 

 



Aspi’s 
 

Het kamp van de aspi’s begon dit jaar wat vroeger dan normaal. Op maandag 3 juli vertrok 

de hele groep richting Durbuy voor een fantastisch aspi-kamp. Tijdens deze week werd er 

gewandeld, gebarbecued, gemountainbiket en gezwommen. Dankzij het mooie weer en 

het goede gezelschap werd het een week om nooit meer te vergeten! Na een leuke week 

in de Ardennen vertrokken de aspi’s op zondag 9 juli op een twee dagen durende fietstocht 

richting Oedelem. Moe maar voldaan kwamen ze op maandagnamiddag aan op de 

kampplaats. Dinsdag en woensdag stond er ‘spelen in eigen groep’ op de planning. Er werd 

een groot 24-urenspel gespeeld en daarnaast moest de groep op zoek gaan naar een 

geschikte mast. Geen simpele taak maar gelukkig was de boer er om de aspi’s te helpen.  

Donderdag kropen de aspi’s opnieuw de fiets op voor een leuke tweedaagse. Op weg naar 

zee werd er halt gehouden aan een pop-up paintballlocatie en een plaatselijke frituur. ’s 

Avonds trok de hele groep de duinen in waar ze konden genieten van een prachtige 

zonsondergang. Kortom, een meer dan geslaagde tweedaagse.  

 

Na de tweedaagse was het tijd voor de bezoekdag op zaterdag en de familiedag op 

zondag. Maandag kregen de aspi’s de kans om een dag leiding te geven aan de jongere 

groepen. Op deze manier konden ze al eens oefenen voor het komende chirojaar. Dinsdag 

trok de groep er weer op uit maar deze keer te voet. Tijdens de grote tocht maakten ze 

kennis met allerlei technieken om kaarten te lezen. Het chirokamp werd afgesloten met een 

leuke bontering en een prachtig kampvuur. De aspi’s zorgden ervoor dat tijdens de 

bontering alles vlot verliep. Daarna genoten ze van hun allerlaatste kampvuur als lid binnen 

de chiro.  

 

Het was een fantastische ervaring om leiding te mogen geven aan deze aspi’s. Ze waren 

een super leuke en hechte groep waar je enorm veel plezier mee kan maken maar waar je 

ook op kan rekenen als het nodig is. Pieter-Jan en ik (Gitte) kijken met heel veel plezier terug 

op het voorbije jaar en kamp en we zijn er zeker van dat ze stuk voor stuk fantastische leiding 

zullen worden! 

 

  
 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


