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Bezinning 

 

 

Eindelijk, het is weer eens lente. Tijd voor de lenteschoonmaak, tijd om terug buiten te 

komen, tijd om het dik donsdeken terug in de kast te steken en vooral is het weer bijna tijd 

voor het kamp.  

Na de eerste zonnige dagen beginnen er bij iedereen op de chiro al wat kampgevoelens 

boven te komen. Het begint stilletjes, als een aangenaam buikgevoel, alsof er iets mist maar 

kan er niet helemaal je vinger op leggen.  

En uiteindelijk komt iedereen wel eens vertellen dat ze graag terug op kamp willen zijn.  

De goede muziek, de zon, alle leuke activiteiten, goed eten en allemaal vrienden.  

De beste herinneringen van ieders chirocarriëre worden tijdens het kamp gemaakt.  

Maar ik kijk al een beetje te ver naar de toekomst, eerst moeten we nog dit fijne chirojaar in 

schoonheid afsluiten.  

Nog eventjes samen genieten van de zon tijdens de laatste mooie zondagen en dan zijn we 

eindelijk weer daar.  

Om volgend jaar weer even fantastisch een nieuw chirojaar in te zetten. Tot dan. 
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 Woordje van de 

groepsleiding 
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Woordje van de VB 

 

Het zomert in het gebergte. Het kampement van meer dan honderd avonturiers bestaande 

uit tovenaarsleerlingen, dwergen, elfen, jonkvrouwen, krijgers, druïden en heksen wordt 

opgetrokken.  

De voorbereidingen werden reeds lang getroffen om iedereen bij elkaar te krijgen, de juiste 

afspraken maken, proviand inslaan, de logistieke ondersteuning in gereedheid te brengen. 

Ja, er komt heel wat kijken bij zo een avonturenkamp. Gelukkig kunnen we rekenen op heel 

wat bereidheid tot hulp en ondersteuning van betrokken groeperingen, zoals daar zijn de 

ouders, grootouders, oud-leiding, … 

Het avontuur zal voor de meesten 10 dagen lang duren, er zal voor elkaar gezorgd worden, 

er zal moeten samengewerkt worden om de queesten goed te kunnen doorstaan. Iedereen 

zal betrokken worden! Vriendschapsbanden zullen versterkt worden, vaardigheden zullen 

aangeleerd en nieuwe krachten zullen ontdekt worden. Maar bovenal: er zal plezier gemaakt 

worden in een heerlijk decor van natuur en vrienden! 

Wij als kampement-oudsten zullen ook deelnemen aan het gebeuren, samen met onze 

kleine draakjes. We gaan er mee voor zorgen dat de bozen geesten en duistere krachten 

geen grip zullen krijgen op het gebeuren. We zullen ze afwenden, met de hulp van alle 

deelnemende avonturiers. We ondersteunen de goede en positieve sferen zodat die de 

negatieven zullen verjagen. De goede kracht zal uitstralen als een enorme lichtflits waarvan 

de warmte te voelen zal zijn tot in het verre Schoten! 
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Woordje van de 

oudervereniging 

 

Chiro Terdonck bestaat niet alleen uit leden, leiding en een VB, er is ook een 

actieve en toffe oudervereniging! 

De oudervereniging bestaat uit vrijwillige, gemotiveerde ouders. Zij 

ondersteunen de werking van onze chiro door de handen uit de mouwen te 

steken bij allerhande activiteiten zoals Terdronckse feesten, bouw, voor- en 

nawacht, kamp, fuif, etc…  Deze activiteiten vragen ook voorbereiding en 

achteraf een evaluatie om ze elk jaar nog beter te kunnen organiseren. Daarom 

houden we om de 3 maanden een gezellige vergadering. 

Geïnteresseerd om mee te draaien in deze toffe oudervereniging? Zou je graag 

eens een vergadering bijwonen? Van harte welkom op onze volgende 

vergadering, dinsdagavond 25 juni om 20u in onze chirolokalen. 

Kan je er niet bij zijn, maar heb je wel interesse, spreek gerust iemand van ons 

aan! 

Wie weet maken we al kennis op de voor- en/of nawacht 😉 

 

Groetjes, 

Pieter Callebaut, Hans Robeyns, Wim De Crom, Ilse Faes, Sara Michiels, Jan 

Smeuninx, Sandra Pottiez, Gwenda Roovers en Annick Deroo 

 

 

Noteer ook alvast in jullie agenda: op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert de 
oudervereniging de 8ste editie van de FOREVER YOUNG PARTY in Jeugdhuis 
Kaddish. Dit ten voordele van onze chiro, dus iedereen welkom! Meer info 

volgt later nog. 
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Pinkels 

Allerliefste pinkeltjes 
 
Aangezien iedereen van jullie zo graag naar Nachtwacht kijkt, hebben we voor jullie iets 
gemaakt…  
Vind uit welk personage jij zelf bent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je snel bang? 

JA! en ik schrik ook 

snel 

A

 

B

 

C

 

Vecht je graag? 

Neen, ik denk 

liever na over 

dingen 

A

 

B

 

C

 Vechten? 

Dat is 

gevaarlijk 

Ja, het liefst van al 

ravot ik met mijn 

vrienden! 

NOOIT! Soms, hangt 

er van af 

Kan je goed een 

geheim bewaren? 

Neen, ik vertel 

alles super 

snel door 

A

 

B

 Natuurlijk! 

Mijn 

vrienden 

hebben 

geen 

geheimen 

voor mij 



   
 

9 
 
 

Pinkels 

 
 
ACB: Jij bent Keelin! Je bent een elfje en je hebt magische elfen krachten! Je bent ook een 
lid van de Nachtwacht! 
BCB: Jij bent Wilko! Je bent een weerwolf en je kunt waanzinnig goed horen! Je bent ook 
een lid van de Nachtwacht! 
BBB: Jij bent Fladimir! Je bent een Vampier je kunt onzichtbaar worden en je bent super 
snel! Je bent ook een lid van de Nachtwacht! 
CBB: Jij bent Herbergierster Helena! Ze houdt van kunst, cultuur en op zijn tijd rust. 
AAB: Jij bent Sacha! Ze is nieuwsgierig en wil graag ook de wereld buiten Schemermeer 
verkennen 
CCB: Jij bent Wilko! Je bent een weerwolf en je kunt waanzinnig goed horen! Je bent ook 
een lid van de Nachtwacht! 
ABB: Jij bent Sacha! Ze is nieuwsgierig en wil graag ook de wereld buiten Schemermeer 
verkennen 
BAB: Jij bent Fladimir! Je bent een Vampier je kunt onzichtbaar worden en je bent super 
snel! Je bent ook een lid van de Nachtwacht! 
CAB: Jij bent Herbergierster Helena! Ze houdt van kunst, cultuur en op zijn tijd rust. 
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Speelclubs 

 

Hoi lieve speelclubs! 

Weten jullie wat er binnen een aantal maanden aankomt? 

JAJAJA tien dagen feest op het grote CHIROKAMP! Na zo’n leuk speelclubweekend kijken wij 

hier enorm naar uit! Vroeger toen de leiding klein was en zelf als lid mee op kamp gingen, 

lazen wij volgend soort verhaaltjes. De bedoeling is om het verhaaltje te lezen en het woord 

tussen haakjes in te vullen.  

Veel plezier!!  

Groetjes van de speelclubleiding  

 

Bv Boer Wouter heeft …….. (getal tussen 1 en 100) koeien. 

Hier kan je dan bv 50 invullen 

1.Voorwerp (meervoud)    2. Dier 

3. Getal tussen 1 tm 20    4. Bekend persoon 

5. Soort feest of concert    6. Getal tussen 1 tm 50 

7. Emotie      8. Hoe je iemand begroet (hallo) 

9. Plaats op de wereld    10. Hobby 

11. Rare diersoort     12. film 

13. Werkwoord     14. Eten 

15. Kamer in je huis     16. Emotie 

17. Zelfde voorwerpen als op nummer 1  18. Bijvoeglijk naamwoord 

19. Raar voorwerp     20. Tekenfilmfiguur 

21. Hoofddeksel     22. Getal van 1 tot 100 

23. Voorwerp      24. Duur iets 

25. Werkwoord     26. Getal 

27. Minuten, seconden of uren   28. Voertuig 

29. Voorwerp 
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Speelclubs 

 

Je loopt over straat op weg naar de winkels. Je hebt namelijk nog wat 1___________ 

nodig voor je feestje vanavond. Je 2___________ is namelijk 3_____________ geworden en 

dat moet gevierd worden! In een winkel loop je 4____________ tegen het lijf. Die je nog 

kent van het 5__________ van 6_________ jaar geleden. 7__________ roep je: 8____________ 

Wat doe jij nou hier? Hij/zij zegt dat hij/ze net terug is van in een reis in 9____________ 

en dat hij hier graag wilt 10___________ en het 11___________ wilt bestuderen. Jij vraagt 

meteen of hij/zij ook wilt komen op je feest. Als hij vraagt wat jullie gaan doen zeg je 

dat jullie de film 12_____________ gaan kijken en gaan 13______________ in 

14_____________ in 15______________. Hij/zij trekt een 16_____________ gezicht en zegt dat 

hij/zij zal komen. Terwijl je in de rij staat om je 17_____________ en een 18______________ 

19_____________ af te rekenen, komt er opeens een man binnen die lijkt op 

20____________ en een 21_____________ op zijn hoofd heeft. Je schat hem rond de 

22___________ jaar. Hij haalt een 23_____________ tevoorschijn en roept dat hij een 

24______________ wilt en wel nu! Jij begint te 25 ________________ en belt stiekem de 

politie. 26_______________ 27______________ later arriveren ze in/op hun 

28________________. Hij wordt gelijk opgepakt en jij bent de held van de dag! Je 

ontvangt hiervoor een 29____________ als beloning! Je kan het niet geloven. Nu kan je 

feest pas echt beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

12 
 
 

Rakwi’s 

Heeeeeeeeeewa Rakwi’s 

Ook wij zijn vroeger rakwi’s geweest. Wij draaien namelijk al een paar jaartjes mee op de 

chiro. En natuurlijk hebben wij ook al veel meegemaakt, gelachen en geweend. Dit zijn een 

paar van onze verhaaltjes toen wij rakwi waren. 

Daphne: Toen ik rakwi was zijn wij een dag gaan zeilen met de groep. We leerden eerst de 

verschillende soorten knopen om ervoor te zorgen dat het zeil goed vast hing en daarna 

mochten we zelf aan de slag. We mochten per 2 in een zeilbootje en mochten we op het 

meer wat rondvaren. Ik vond het eerst heel spannend maar uiteindelijk was het wel een hele 

leuke ervaring! 

Tom en Nils: Toen wij als rakwi op kamp waren was er een grote berg aan het kampterrein. 

Toen we op het kampterrein aankwamen zijn we direct op die berg gaan spelen. Tijdens het 

spelen kreeg er iemand een idee. Hij wou om ter snelst beneden aan de berg zijn. Dus 

iedereen begint naar beneden te lopen, dus wij volgen ook. Tot het moment dat onze benen 

niet meer konden volgen. Wij zijn toen allemaal keihard op ons gezicht gevallen en nog 

verder naar beneden gerold. Toen we beneden aankwamen lagen onze 2 knieën en 

ellebogen en nog lichaamsdelen helemaal open. Onze gezichten en armen deden extreem 

veel pijn. Gekste start ooit van ons kamp. 

Alexia: Zelf ben ik nooit rakwi geweest. Ik ben pas in de chiro gekomen als tito dus vertel ik 

een herinnering van toen. Als tito met de fietstocht richting kamp riep iedereen tegen mij 

“pas op Alexia, een paal!” En dan ben ik toch tegen diezelfde paal gefietst. 

Stijn: Toen ik rakwi was gingen ook wij op dagtocht. Maar deze keer moesten we extreem 

vroeg opstaan (dauwtocht). We hebben dan de trein genomen van Lommel naar Brussel. 

Daar zijn we dan tot de Ketnetstudio gestapt. Onze leiding had voor ons geregeld dat we met 

heel de groep mochten meedoen aan De Pretroulette. Dat was een cool 

spelletjesprogramma van op Ketnet vroeger. Dat was heel leuk! Daarna kwamen we 

natuurlijk ook op TV. 

Nog een kleine tip voor in de toekomst voor jullie!  Als we nog eens hevige spelletjes 

spelen. Let dan op dat je niemand pijn doet. Opgaan in het spel is goed en we hebben niks 

liever. Maar ken je eigen krachten, sommigen zijn misschien niet zo sterk als jou ;) 

Voor de rest zijn we heel blij dat jullie elke zondag zo enthousiast meedoen met het spel! 

Jullie zijn een topgroep en we kijken er enorm naar uit om jullie ALLEMAAL op kamp te zien! 

 

Groetjes, 

De rakwileiding 
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Tito’s 

 

Liefste titos en tito-ouders,  

Jammer genoeg loopt weer een super mega tof chirojaar bijna op zijn einde. Om dit echter 

helemaal goed af te sluiten eindigen we natuurlijk met ons geweldig leuke kamp van 1-10 

augustus (JOEPIE). Een kamp als tito betekent natuurlijk ook een tweedaagse. Omdat dit 

voor velen onder jullie de eerste keer is vinden jullie hieronder een lijstje met wat je nodig 

zal hebben:  

 

- Tweedaagse rugzak (grote) 

 

- Slaapzak  

 

 

- Matje  

 

- Grote drinkbus 

 

 

- Zaklamp  

 

- Eventueel een zakcentje  

 

 

- GOED HUMEUR  

 

 

 

 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook. 

Veel zoentjes en lekjes, Eline, Anton, Manon. 

(Ps: om dit toch een beetje interactief te houden, verbind de foto’s met het bijpassende 

woord.) 
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Keti’s 

EWA BRUURS EN BRUURINIS 

It’s that time of the year, its den tijd voor the camp of de terdoenckse keti’s. Wir haben een 

awesome weekendje gehad enneu en toffe dagen dus maak je chest maar wet cuz it’s gonna 

get down in de woale. But first u need to zoek de ketileiding in de picture a la prochaine 

page tussen de waal(ly)tjes. If u search them all u get a zak of air en een kuske van de leiding 

xxx (hier heb je er al drie voor extra motivatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If u have the leiding gevonden hier are some tips some hints to survive the woale: 

- Zie dage uwen tractor meepakt, want c’est le only vervoermiddel in de woalen 

- Take ur klakkepipe avec toi, we’re going to shoot the birds from their sokke 

- Mokt da ge werkloes zijt, or else the walen will look at u like a stukske stront 

- Don’t forget ur tweedaagse bag, nous voulons pas que vous alles mee sleurt in een 

minirugzakje 

- It is safe to say dagge frans nie zu goe moet kunnen, parceque gebarentaal of gebrekkig 

english enough is 

- Dans les walen zijn er geen wetten, ge moet gewoon zoveel mogelijk koeien hebben, maar 

de leiding heeft er al 18 dus we zitten goe 

- In de walen they don’t say I love you, ze zeggen “hey yo tony where’d you get that fresh 

pepperoni” en ik denk that’s a beautiful thing 

- Agge wilt weten what time it is, u gotta look at the stand van de tractor van de boeren, assem 

geparked is wilt da zeggen dagget tijd is pour manger et aller au bedje 

- Lest but not liest, nous vous aimons et we make der een bangelijk kamp van he mannekes. 
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Keti’s 
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Aspi’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra(ap)f 

Flu(o)kas 

(s)Teun 

GaGhanta 

Boel 

(Ver)S(i)e(re)nn(d)e 

(g)Am(m)élie (sh)Mirte 

G(r)illes 

(ch)Jef 

(sch)Rik 

(s)Nick 

Van de rest heb ik geen foto’s dus voorzie 

ik dit mooie gedichtje.                                

Ben eet een pen,  

daardoor laat Lotte protte,                        

Wie gaat er starte? ’t Is Marthe. 

Er is een hoop rebellie, met Emilie.       

Maar daar is Sofie, die zorgt voor een 

ontplofie(ng) 

 

Diep uit het hart geschreven en 

bedacht door Lauranne Bellens 

Geniet ervan. 
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Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/05 - 

- 05/05 

12/05 

01/06 

30/06 

01/08 –  

10/08 

Terdonkse Feesten 

(TDF) 

Zipmoment (Hof de Bist) 

Ziptoernooi 

Verrassingsreis 

KAMP ! KAMP ! 

KAMP ! KAMP ! 
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Mopjes  
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 Als er een gat in zit, zit er geen gat in. Zit er geen gat 

in dan zit er een gat in. Wat is het? Antwoord: een 

WC bril 

 een kerstman, een fee, een slim blondje en een dom 
blondje lopen op straat. Ze zien 20 Euro op de grond 
liggen. Wie van hen pakt het op? - Het domme 
blondje natuurlijk, want de anderen bestaan niet. 

 Een kok plukt een kip en stopt ze 
in de pan, maar hij vergeet het 
vuur onder de pan aan te steken. 
Na een kwartier komt de kip naar 
de kok gewandeld en zegt boos: 
'Zeg, ofwel geef je mij mijn veren 
terug ofwel je steek het vuur aan. 
Ik bevries van de kou!' 

 Welk woord wordt kleiner als je er 
twee letters aan toevoegt? 

Klein 
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Kleurplaat 
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Puzzel 
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Kampinfo 

 

Waar gaan we op kamp ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVIN 

Op 135 km in vogelvlucht, ongeveer 2 uur 

30 minuten rijden met de auto naar Couvin 

In dit leuk dorpje tegen de grens met 

Frankrijk gaan we dit jaar op kamp! 

Adres voor brieven 

Rue de Signy 1, 5660 Pesche 

LET OP: Pesche is deelgemeente van Couvin 

 

Coördinaten Kampplaats 

50°01'58.1"N 4°27'51.1"E 
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Kampthema 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

Fantasie 
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Kampliedjes 

 

  

Ochtendlied 
 

Wij hijsen bij het gloren van de morgen 
ons vlagge als een biddend lied 

want heilig is’t geschenk van elke morgen 
dat god ons weer t’aanvaarden biedt  
draag door weer en wind ons vlagge 

‘t teken van de heldentijd 
laat ze waaien, laat ze werven 

allen voor de grote strijd 
laat ze waaien, laat ze werven 

allen voor de grote strijd 

Avondlied 
 

Daal nu bij het zinken, van deze dag 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag 
gij zijt zegen, troost en lach 
daal in d’avondzon, oh vlag 

heer wij bergen in ons hart uw vlag,  
zegen al’in onze jonge wacht. 
Goedenavond vlag en dag,  

Christus Koning goede nacht. 
Goedenavond vlag en dag,  

Christus Koning goede nacht 
 

Goede....!  
....Nacht! 
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Onze kookploeg 
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Onze kookploeg 
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Belangrijk 

Briefjes sturen 
Postkaartjes kunnen op kamp gekocht worden voor 0,50 EUR. Postzegels neemt iedereen 
zelf mee! 

 Voor de jongsten is het handig dat de ouders de adressen op voorgeschreven 
etiketten meegeven. 

Briefjes krijgen 
Bezoek op kamp is niet mogelijk, maar het is altijd leuk om op kamp post te krijgen van het 
thuisfront (en liefst zo veel mogelijk!!). Let wel op dat foto’s van het gezin heimwee kan 
opwekken en dus ook wenende kindjes. 

 

 

 Dit jaar te verzenden naar:  

 

 

 Enkel en alleen in heel dringende gevallen kan je ook telefoneren naar: 

Jolien: (+32)489/33.29.97 of Lauren: (+32)488/67.08.43 

Wat mag NIET mee? 
Alle luxe- artikelen blijven thuis!  

GSM’s, Smartphones, enz... zijn niet nodig en laten we dus thuis. 

Geen drugs, geen drank, geen sigaretten! 

De leden mogen geen snoep meenemen op kamp! Onze 

professionele kookploeg zorgt ervoor dat we niets tekort komen. Snoep wordt afgenomen. 

Medische fiche 
Zorg er voor dat de allergieën van je kind duidelijk gecommuniceerd zijn, dan voorziet onze 
kookploeg iets anders even lekkers. Dit kan via de medische fiche die u achteraan dit krantje 
kan vinden. Wel willen we duidelijk zijn dat iets niet lekker vinden niet telt op de chiro.  

De medische fiches mét klevertje van de mutualiteit steekt u in de brievenbus van leidster 
Jolien: 

Eikenlei 7 in Schoten. Dit moet voor 1 juli samen met het inschrijvingsstrookje op pagina 33 

Naam + Afdeling (PI, SP, RA, TI, KE, AS, LEI, KO, VB)  

Chiro Terdonck  

Rue de Signy 1 

5660 Pesche 
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Belangrijk 

Uniform 
Ook op kamp vinden we het heel belangrijk dat we als groep herkenbaar zijn! Daarom 
vragen we uitdrukkelijk dat iedereen zijn uniform helemaal in orde brengt. Jullie worden 
allemaal verwacht in het juiste uniform met een sjaaltje. Zorg er ook voor dat alles getekend 
is! 

 

 Zorg dus voor:  

 

 

 

Bij het vertrek, bij de aankomst en op de dagtocht of 2- en 3-daagse doet iedereen zijn/haar 
uniform aan. Neem dus extra donkerblauwe sokken en rode/witte t-shirten mee. 

Roken 
Rokers moeten + 16 zijn en schriftelijke toestemming krijgen van de ouders vooraleer ze dit 
mogen op kamp. Dit geeft u af aan de leiding. Alcoholische dranken en drugs worden op 
kamp ten strengste verboden! 

Bagage 
Graag zouden we jullie vragen om jullie bagage te beperken om zo voldoende plaats te 
behouden in de camion. Controleer dus of je zeker niet te veel meeneemt. Probeer je te 
beperken tot 1 goede stevige zak. 

Foto’s 
Wij zetten regelmatig foto’s op onze facebookgroep en onze website. Hebt u liever niet dat 
foto’s van uw kind gepubliceerd worden, laat dit dan even weten aan de groepsleiding. 

Snoep 
Al ettelijke jaren staat er duidelijk in het krantje vermeld dat snoep op kamp niet is 
toegestaan. Toch merken we dat er snoep blijft meegenomen worden op kamp. Daarom 
nogmaals deze oproep: laat alsjeblieft alle vormen van snoep thuis! De kookploeg zorgt 
ervoor dat jullie zeker niets tekort komen.  

Bagage met de bus 
Als je bagage om een belangrijke reden niet pas 11 augustus kan aankomen, kan deze mee 
met de bus. Als dit bij jou nodig moest zijn, contacteer dan leidster Lauren (0488 67 08 43). 
Zonder op voorhand te verwittigen mag de bagage niet mee. 

 

Rode chiro-t-shirt of een effen witte t-shirt  

Beige chirobroek, -short, -rok  

Donkerblauwe effen trui of een blauw chirohemd 
en Donkerblauwe effen sokken  

SJAALTJE!! 
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Belangrijk 

Kampvriendjes 
Dit concept houdt in dat je vanaf dag 1 op kamp iemand (leiding,kook,leden) krijgt 
aangewezen dat je kampvriendje wordt. Dit houdt in dat je die persoon soms net iets meer 
aandacht geeft. Wees creatief. Je kan bijvoorbeeld eens een bloemetje geven of een lief 
woordje... 

Gsm 
Ieder jaar opnieuw raden we het af om kostbare voorwerpen mee op kamp te nemen. Toch 
willen we extra meedelen dat gsm’s niet toegelaten zijn op kamp. Briefjes sturen kan altijd 
dus gsm’s zijn ook helemaal niet nodig. Zo kan er eventuele schade vermeden worden en 
kunnen we ons ten volle amuseren! 

Verkleedkleren 
Alle leden van elke groep moet verkleedkleren meenemen in het jaarlijkse thema. Op 3 

augustus spelen we dan een extreem groot spel en als iedereen zoals de vorige jaren weer 

verkleed is, ziet het er fantastisch uit! De pinkels moeten ook verkleed komen, maar hun 

themaspel is op 5 augustus. 
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Kampoverzicht 

 
Dinsdag 30 juli 2019 
- Binnenbrengen bagage tussen 19u00u en 
20u00 + inladen vrachtwagen gebeurt vanaf 
19u00. 

 
Woensdag 31 juli 2019 
- Voorwacht met vrijwillige ouders.  
Ouders en VOLT-ers die willen en kunnen 
meegaan zijn zeer welkom en kunnen zich 
aanbieden bij Wim De Crom 
(wim.de.crom@telenet.be). 
- Vertrek aspiranten 

Donderdag 1 augustus 2019 
- Vertrek speelclubs, rakwi’s, tito’s en keti’s 

 
Vrijdag 2 augustus 2019 
- Spelen in eigen afdeling. 

 
Zaterdag 3 augustus 2019 
- GROEPSDAG: een dagje plezier met heel de 
Chiro. We verkleden ons in het Rock and Roll 
thema en spelen een hele dag samen  

 
Zondag 4 augustus 2019 
- Aspi’s vertrekken op driedaagse. 

 

Maandag 5 augustus 2019 
- Vertrek pinkels met auto’s. 
- Tito’s en keti’s gaan op tweedaagse. 
- De jongsten houden ‘s avonds een klein 
kampvuurtje. 

 
Dinsdag 6 augustus 2019 
- Pinkels, speelclubs en rakwi’s gaan op 
dagtocht . 
- ‘s Avonds komt iedereen weer aan op het 
kampterrein. 

 

Woensdag 7 augustus 2019 
- Spelen in eigen afdeling. 
- Bezinningsactiviteit 

 

Donderdag 8 augustus 2019 
- Spelen in eigen afdeling. 

 

Vrijdag 9 augustus 2019 
- Traditioneel organiseren we de laatste 
avond een barbecue, bonte ring en groot 
kampvuur. 

 

Zaterdag 10 augustus 2019 
- Terug naar huis, snif snif. 
- Aankomst in de chiro: PI,SP,RA,TI,KE. 
- Nawacht met vrijwillige ouders en aspi’s, 
ook hiervoor kun je je bij Wim De Crom 
aanbieden. 

 

Zondag 11 augustus 2019 
- Afhalen bagage en uitladen vrachtwagen 

tussen 19u en 20u. 

mailto:wim.de.crom@telenet.be
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Dagoverzicht 

 

Ochtend  
 

07u00   De dienstleiding staat fris en vrolijk op. 
07u10   Zij wekken de leiding die nog frisser en vrolijker opstaat. 
07u30   Ook de leden komen uit hun warme nestje. Ze mogen meteen ochtendturnen 

en zich daarna wassen en aankleden. 
08u.15  Opening 
08u30   Een smakelijk ontbijt met daarna de diensten: afwassen, patatten schillen, 

wc’s kuisen, vrij, terrein,... 
09u30   Spetterende activiteiten in de eigen afdeling. 

 

Middag 
 

12u00   Een overheerlijk warm middagmaal met aansluitend: de platte rust. 
14u00   Weer amusement alom in de eigen afdeling met om 16.00u een korte pauze 

om het vieruurtje te verorberen. 
17u30   Groepshalfuurtje met heel de Chiro. 
18u00   Opnieuw een lekkere maaltijd met daarna een spelhalfuurtje. 
19u30   Een zeer professioneel toneeltje gebracht door de leiding. Hierna volgt de 

sluiting en als we het heel lief vragen, krijgen we misschien een extraatje van 
de kook. Leer dus het volgende zinnetje maar goed uit het hoofd:  
“Mogen wij pap alstublieieieieieieieieft??” 

 

Avond 
 

20u00   De pinkeltjes kruipen onder de wol 
20u30   De speelclubs volgen het voorbeeld van de pinkels 
21u00   De rakwi’s krijgen nu ook het zandmannetje op bezoek 
21u30   De tito’s trekken zich terug in hun tent 
22u00   Ook de keti’s slenteren met tegenzin naar hun bedje. 
22u30   De aspi’s kruipen in hun warme nestje. 

 

Als de leiding, VB, Kook gekeken en geluisterd hebben of jullie braaf slapen, 

trekken ook zij één voor één richting hun bedje. 
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Mee te nemen  

 
Voor ’s avonds en ’s ochtends 
-Voldoende washandjes en handdoeken 
-Een toiletzak met daarin:  
Zeep  
Tandenborstel en tandpasta  
Een bekertje  
Kam/borstel  
Shampoo  
Zonnecrème  
Muggen- of insectenmelk 

 
 

Voor overdag 
- Identiteitskaart (vanaf 12jaar) 
- Voldoende (niet te goede) 
speelkledij voor alle weertypes 
- Ook kledij die eventueel 
weggegooid mag worden 
- Enkele dikke truien (4 is zeker voldoende) 
- Voldoende ondergoed 
- Voldoende sokken (neem zeker extra donkerblauwe sokken mee want niet alleen met het 
vertrek  
maar ook op dagtocht of tweedaagse en de terugkomst doen we onze uniform aan!) 
- Rubberlaarzen! 
- Stapschoenen, speelschoenen 
- Zwemgerief + bad/strandlaken 
- Verkleedkledij voor de groepsdag (in het kampthema natuurlijk) 
- Een petje of een sjaaltje tegen de zon! 
- Regenjas 
- Enkele plastic zakken of een linnenzak voor je vuilgoed 
- Zakdoeken 
- Maandverband voor de meisjes 
- Een niet-lekkende drinkebus 
- Een zaklamp én reservebatterijen 
- Voor pinkels, speelclubs en rakwi’s: een rugzak voor op dagtocht (met brede 
schouderbandjes!!!) 
- Voor tito’s, keti’s en aspi’s: een grote rugzak en een slaapmatje voor op twee- of driedaagse 

 

Voor de nacht 
- Pyama, japonnetje, onesie...iets om in te slapen dus, 
MAAR: denk eraan dat we allemaal in tenten slapen en dat de 
nachten koud kunnen zijn. Neem dus een warme pyjama 
mee! 
- Flanellen laken of deken voor extra warmte! 
- Een klein hoofdkussen 
- Slaapzak + luchtmatras of veldbed 

- Je knuffel (geen levende beesten a.u.b., ook geen liefjes) 
- Kinderen die bedwateren kunnen misschien een 
extra slaapzak en/of pampers meenemen. 
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Data 

 
Binnenbrengen bagage: 
Op dinsdag 30/07/2019, tussen 19.00 en 20.00 moet alle bagage binnengebracht op de 
speelplaats. Hier zal een vrachtwagen klaarstaan. Het inladen van de vrachtwagen gebeurt 
vanaf 19.00 uur Alle hulp is daarbij zeer welkom!!! 
Probeer je bagage zo goed mogelijk te beperken. Verdeel je bagage niet over te veel kleine 
zakjes en bind niets aan elkaar vast want dat is moeilijk voor het stapelen in de vrachtwagen. 
Gebruik stevige zakken die niet scheuren!! 
Op de vertrekdag moet je dan alleen nog een beetje handbagage meenemen, met 
lunchpakket en drinken. 

 
Vertrek: 
ASPI’S : vertrekken op 31/07/2019 met de voorwacht naar het kampterrein. 
SPEELCLUBS, RAKWI’S, TITO’S EN KETI’S vertrekken op 01/08/2019 op de chiro met de bus 
naar de kampplaats. 
Vertrek om 09:00u DUS 08:40u op de speelplaats!  
PINKELS vertrekken op 05/08/2019 met auto’s naar Couvin. Pinkels moeten wel in uniform 
zijn en een drinkenbus bijhebben, maar moeten geen lunchpakket meenemen. 
Alle uren van vertrek en juiste plaatsen worden later meegedeeld via mail per afdeling.  
Iedereen wordt bij het vertrek verwacht  
>In uniform (sjaaltje!)  
>Met een gevulde drinkbus  
>Met een lunchpakket (niet voor pinkels) 

 
Terugkomst: 
Aspi’s helpen mee met de nawacht dus zullen dus pas ‘s avonds terug thuis zijn. 
Al de andere groepen gaan met de bus naar huis en zullen met de bus terug naar Schoten 
komen.  
De bus vertrekt om 14:00u op het terrein en zullen ongeveer om 16:30u – 17:30u terug 
aankomen in Schoten. 

 
Afhalen bagage: 
Alle bagage kan afgehaald worden op zondag 11/08/2019 na de aankomst van de 
vrachtwagen tussen 19u00 en 20u00. 

Op dat moment moet de vrachtwagen ook terug uitgeladen worden, alle hulp is welkom!! 
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Inschrijven 

 

 

Hoe inschrijven? 
De betaling moet gebeuren op volgend rekeningnummer: BE56 9731 4103 3788 
Dit met vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
U geeft ook het inschrijvingsbriefje onderaan deze pagina af bij leidster Jolien samen met de 
medische fiches. Dit allemaal voor 1 juli. 
We willen vragen om te datum te respecteren zodat we tijdig de trein en bus kunnen 
reserveren. 
 

 Eerste kind van het 
gezin 

Volgende kinderen 

Pinkels 85 euro 85 euro 

SP - RA - TI - KE - AS 130 euro 120 euro 

 
Terugbetaling mutaliteit 
Achteraan dit boekje vindt u een attest voor een deelse terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld. Dit kan gauw gaan over een bedrag van 50 euro.  
Geef dit attest af bij het binnenbrengen van de bagage. Na het kamp krijgt u dit attest 
ingevuld terug. 

 
Betaling: 
Er is een betalingsplan voor het kamp. Bent u geïnteresseerd? Contacteer onze VB 
Wouter en  
Caroline of de groepsleiding. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrookje 
Ik........................................................................................... (naam) ouder van  

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

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

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

bevestig hierbij dat ik mijn kind(eren) inschrijf voor het chiro kamp 2018. Ik betaal het 
inschrijvingsgeld voor 1 juli op rekeningnummer: BE56 9731 4103 3788 
Ook geef ik dit strookje samen met klevertjes van de ziekenkas en de medische fiche 
af bij leidster Jolien, Eikenlei 7 2900 Schoten. 
Handtekening: 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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Voor- en nawacht 

 

Een kamp kan niet doorgaan zonder tenten. Elk jaar staat er een team klaar bestaande uit 
geëngageerde ouders, oud-leiding, vrienden en familie om het kamp op te bouwen en 
uiteindelijk ook af te breken.  
Dit alles gebeurt onder leiding van Wim De Crom ( een papa met een warm hart voor Chiro 
Terdonck). 
 
Wat houdt zo’n dag zoal in? 
- tenten opzetten 
- putten graven voor de hudo’s (toilet) 
- camion uitladen 
- elektriciteit leggen 
- waterleiding leggen 
- vlaggenmast rechtzetten 
- gezellig samen eten 
- samenwerken 
- … 
 
Aanhangwagens en camionettes zijn heel handig tijdens de opbouw van het kamp. Indien u 
er één heeft, mag u die altijd meenemen. Indien u hem wilt uitlenen garanderen wij u een 
voorzichtig en proper gebruik. Alvast bedankt! 
Iedereen kan op zo’n dag z’n steentje bijdragen. Indien u graag komt helpen, of u wilt een 
aanhangwagen uitlenen, moet u Wim De Crom contacteren. 
 

Bel naar: 0484957051, of stuur een mail naar: wim.de.crom@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wim.de.crom@telenet.be
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Wist-je-dat 

Pinkels 
 Nika een cool Mega Mindy masker aanhad tijdens carnaval 

 Leidster Sofie dit masker ook schilderde op haar gezicht 

 Nika dit super leuk vond omdat ze zo nog beter kon meespelen 

 Lowie dan weer vampierentanden had 

 Hij zich dan ook samen met Milan als een echte vampier voordeed 

 De meisjes van hen moesten wegrennen om niet gebeten te worden 

 Finn en Nina de aller snelste pinkels zijn 

 Zij vaak als laatste 2 pinkels overblijven tijdens spelletjes 

 De pinkels tijdens piratendag een tatoeage kregen 

 Jory hier kei trots op was 

 Hij een weekje later al een nieuwe tattoo had genomen 

 Dit wel een afwasbare tattoo was uiteraard ;)  

 Juul G. op circus zit 

 Hij dan ook soms de clow uithangt :) 

 Hij zelfs al op tafel heeft gedanst en gezongen  

 Arno salto’s kan maken 

 Hij een minionpak heeft 

 Leidster Lien zich ook graag verkleed als minion 

 Arno en Lien daarom samen grappige Minions waren op carnaval 

 Het pak van Arno wel professioneler was 

 Ona de aller schattigste jas ooit heeft 

 Haar jas vol konijntjes staat 

 Ze er zo nog liever uit ziet dan ze al is 

 Fien graag met de haren van de leidsters speelt 

 Zij samen met Kristina vlechten kan maken 

 De leidsters dit natuurlijk super handig vinden 

 Arthur één van onze nieuwste leden is 

 Hij ondertussen al bijna al de chirospelletjes kent 

 Hanne ook een nieuwe aanwinst is voor ons pinkelgroep 

 Zij het nichtje is van Fien 

 Fien altijd lacht 

 Fien en Hanne op de chiro soms zusjes spelen tijdens 4-uur 

 Minne en Ona gezellig met hun meespelen 

 Jarle en Liam graag in de bosjes liggen 

 Felien graag floddert 

 Gus een echte voetbalfan is 

 Hij het liefst iedere chirozondag een voetbalspel wil spelen 

 Lou héél erg goed is in Chinese voetbal 

 Hij zelfs samenspant met Gus om de leiding er aan te krijgen 

 Chinese voetbal ook één van de lievelingsspelletjes van Briek-Kamiel is 

 Lotte opnieuw grote zus geworden is  
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 Ze er nu een schattig nieuw zusje bij heeft 

 Illaria altijd honger heeft 

 Ze meer bokes moet eten voor de chiro ;p  

 Juul V. enkel praat wanneer het echt nodig is 

 Hij altijd aandachtig luistert tijdens de speluitleg en niet babbelt 

 De andere pinkels hier soms wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen  

 Leon de leiding graag helpt tijdens spelletjes 

 Hij een heel goede hulp is  

 Milan zijn veters vaak los komen 

 Hij soms zelfs zijn schoenen verliest tijdens spelletjes 

 De leiding daarom een extra dikke knoop in zijn veters legt 

 Hij zo terug leuk kan meespelen 

 Sophie al enkele zondagen niet is kunnen komen 

 We haar hopelijk snel terug zien 

 Lotte Sofie ook wel mist op de chiro  

 Zij hele goede vriendinnetjes zijn  

 We dankzij Thybe een camionchauffeur voor kamp gevonden hebben 

 Zijn opa het wel ziet zitten om de chiro te helpen 

 Wij dit mega hard appreciëren!! 

Speelclubs 
 Wist je dat speelclubs 

 Lucas de snelste voetjes ter wereld heeft? 

 Ondanks hij niet veel naar de chiro komt, Arthur toch mee op weekend is 
geweest?  

 Hij dit heel leuk vond?  

 Ella, Jill en Lore dringend nog eens naar de chiro moeten komen?  

 Ze een heel leuk weekend gemist hebben? 

 Juliette dezelfde pyjama heeft als Emile?  
Ze ook heel lief is? 

 Jolien VL heel slim is?  

 Ze vaak meer dingen weet dan de leiding? 

 Emile sneller is dan we denken? 

 Hij heel ver kan lopen met sjaaltjes in zijn hand.  

 Kyennah goed is in samen spelen? 

 Maya graag hondje en baasje speelt?  

 Dit komt door haar grote honden liefde?  

 Cas eerst niet mee ging op weekend maar we hem toch hebben kunnen 
overtuigen? 

 Anna, Roos, Alessandra, Nienke wonderlijke vrouwen zijn die je zo rond je 
vinger draaien? ;)  

 Iedereen moet kijken naar volgend filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=wGmCAZDuz2A 

 Irinuca niet kan kiezen tussen gewone choce en duo choco? 

 Jolien Ogiers en Otto niet mee op weekend waren? 
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 De leiding dit heel jammer vond? 

 Zjef denkt dat hij grote voeten heeft?  

 Basil denkt dat hij altijd kan winnen van Zjef? 

 Hij dit ook altijd wil bewijzen? 

 Noor jammer genoeg niet mee kan op kamp?  

 We haar wel heel erg zullen missen!! 

 Christopher ritme in zijn lijf heeft?  

 Noah een goede danser is? 

 Gioia heel goed overeenkwam met Nick van de kook? 

 We Nick misschien meer als vervang leiding moeten vragen? 

 Stan een ster is in “macarena”? 

 Giulia meer en meer thuis voelt in de groep? 

 De speelclubleiding de massages van Oliwier mist? 

 Hij snel nog eens naar de chiro moet komen? 

 Aïko een echt feestbeest is? 

 Ze dit bewezen heeft op ons speelclubweekendfeestje?  

 Liam graag strips leest? 

 Manzel net zijn chiro weekend heeft mee gedaan?  

 We hopen dat hij het leuk vond? 

 We het tof vinden dat Axl wat meer naar de chiro komt?  

 De kook ons heel lekkere spaghetti heeft voorgeschoteld?  

 Iedereen lekker gesmuld heeft? 

 We ze volgende zondag een dikke knuffel gaan geven? 

Rakwi’s 
 Jayden heel snel een rubiks kubus kan oplossen? 

 Leon tijdens het inleefspel op weekend zijn fitness goed kon promoten? 

 Noa Iluna heeft verslagen tijdens vakrugby? 

 Iluna Nils zijn haar een vogelnestje vindt? 

 Pepijn verliefd is op Miranda? 

 Lukas goed kan dansen?  

 Hij dit heeft bewezen op weekend? 

 Noah dankzij Nils een dubbele knoop in zijn veters kan leggen? 

 Maite de sterkste is van de zusjes Van Rysselberghe? 

 Ze Lisse heeft verslagen tijdens vakrugby op weekend? 

 Lisse goede uitvluchten heeft verzonnen om te verklaren waarom ze was 
verloren? 

 Lasse niet kan lassen, maar wel heel goed kan voetballen?  

 Amber heel actief is tijdens de spelletjes maar ook tussen de spelletjes door? 

 Mats een goede dief is? 

 Hij 3000 euro heeft gestolen tijdens het inleefspel? 

 Victor kei hard gaat in vakrugby 

 Thimo toch niet de sterkste was van de rakwi’s 

 Hij niet opkon tegen Nils? 

 Arno graag de aap uithangt? 
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 Wij hem op weekend veel op een paal hebben zien klimmen? 

 Sabian en Stan goed kunnen baseballen? 

 Ze zonder moeite een home-run slagen 

 Sibe helemaal los ging tijdens het feestje op weekend? 

 Axl helemaal in zijn element was bij het inleefspel? 

 Wij nog steeds willen dat Rik mee op weekend en op kamp gaat? HINT HINT 

 Hij een kei awesome chirolid is? 

 Nacho zijn nicht nu ook bij ons in de chirogroep zit? 

 Haar naam Nairy is? 

 Zij ook kei graag meedoet tijdens alle spelletjes? 

 Wij dit kei tof vinden?  

 Jora heel blij was dat ze niet was verloren bij vakrugby? 

 Flo handbalwedstijd boven rakwiweekend verkiest? 

 Dat we dat haar helemaal niet kwalijk nemen? 

 We hopen dat ze ook veel wint? 

 De leiding elke avond heeft gesupporterd? 

 Ruby niet tegen valsspelers kan? 

 Hij dit snel doorheeft bij anderen? 

 Elise Van Royen stiekem heel goed kan dansen? 

 We dit gemerkt hebben op weekend? 

 Elise Nys elke zondag meer en meer open bloeit? 

 We hiermee niet mee bedoelen dat ze meer en meer bloed? 

 Wij hier helemaal gelukkig van worden? 

 We Ferre nog meer op de chiro willen zien? 

 We hem heel hard missen? 

 Ymke een taaie is? 

 Ze onder een zware houten plakkaat heeft gekregen? 

 Ze ook een hockeystick tegen haar hoofd heeft gekregen? 

 Ze dit allemaal overleeft? 

 Alice ziek was op weekend? 

 Ze daardoor jammer genoeg vroeger naar huis moest? 

 Toon soms een toontje lager mag zingen? 

 Hij nogal is raar uit de hoek kan komen? 

 Rafael het rakwiweekend niet heeft meegedaan? 

 Hij diezelfde zondag toch op de chiro stond voor een leuke dag? 

 Wij jammer genoeg niks meer konden bieden aangezien de rakwileiding 
afgepeigerd was ;)  

 We het wel fantastisch vinden dat hij zo enthousiast is  

Tito’s 
 Onze tito’s mega cool zijn. 

 Ze de tito’s van chiro bloemendaal goed hebben aangepakt toen ze onze 
vlag wilde stelen. 

 Zoë goed is in het vullen van een fles met een lepel. 

 Ze dit super graag deed. 
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 Dit helemaal niet lang duurde ;) 

 Judit heeft valsgespeeld op weekend. 

 Ze een blokje zeep moest opwassen. 

 Ze dit eigenlijk gewoon heeft weggegooid (stout kindje) 

 Rhune een chiro cakevorm heeft. 

 Ze dit wou gebruiken op onze dikke taartendag. 

 Dit eingelijk niet ging omdat ze geen huissleutel bij had. 

 Mira nieuw is in onze groep. 

 Wij blij zijn  dat ze naar onze chiro is gekomen. 

 Camille niet goed is in het zoeken van een sleutel. 

 Ze dit bewezen heeft tijdens de escape room op weekend 

 Sam leuk verkleed was als maffiabaas op weekend. 

 Ze een blitse zonnenbril aanhad. 

 Maura goed koekjes kan verkopen. 

 Ze altijd vriendelijk blijft aan de deur (hihihi) 

 Monica blijkbaar niet veel slaap nodig heeft. 

 Ze ons vertelde op ons weekend dat ze maar vier uur geslapen had. 

 Ze daarvoor 2 coolkid punten krijgt van ons.  

 Stien het zonnetje van onze groep is. 

 We altijd vrolijk worden wanneer we haar zien omdat ze zo vrolijk komt 
aangehuppeld op de chiro. 

 Josse en Arthur de meisjes wilden bekladen met alcoholstift op ons 
weekend. 

 Het niet gelukt is omdat ze in slaap zijn gevallen. 

 Jill leidster Eline soms tegenkomt in de fitness. 

 Ze dan toch een beetje verlegen is. Gelukkig is Annick dat niet :D  

 Finne en janne heeeeeel graag een dropping willen doen op kamp. 

 Wij hier eens goed over gaan nadenenken ;) 

 Floor haar eerste weekend op chiro terdonck heeft meegemaakt.  

 Wij hopen dat ze dit leuk vond. 

 Wij het geweldig vonden dat ze mee was. 

Keti’s 
 Thibeau een pechvogel is? 

 We dit gemerkt hebben op weekend? 

 Vittorio op weekend heel moe was?  
 Hij na het avondspel in slaap is gevallen in de zetel?  
 Hij ook vindt dat ananas niet op een pizza hoort? 

 Ondanks dat hij een beetje traag van begrip is? 

 Ella eigenlijk Erna heet?  
 Maar voor die naam Ervoor heette? 

 Dit echt echt een slechte mop is? 

 Sil graag reggae luistert? 

 Hij echt liedjes opzet met diepe lyrics? 

 En dat hij later kleuterleider wilt worden?  
 Hij samen met Lize een mooi duo zou vormen in de klas?  
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 De 2 Rubens tijdens leefweek allebei ziek zijn geworden? 

 het wel spijtig was omdat ze leuke programma’s en lekker eten gemist 
hebben? 

 Marthe & Lena mega goed toneel kunnen spelen? 

 Ze dit hebben bewezen ik Psytopia? 

 Sien & Wouter er niet bij waren op leefweek? 

 We hen enorm gemist hebben? 

 Maar echt wel enorm? 

 Ze volgend jaar best gewoon komen? 

 Lara goed kan dansen? 

 De enigste keti is met een gevoel voor ritme? 

 Bral dit echt keitof vindt, zodat hij niet alleen is? 

 Als Manno moe is ze eigenlijk actief is? 

 Dat totaal niet logisch is? 

 Maar wel grappig is? 

 Vincent niet veel zegt? 

 Maar eigenlijk best wel grappig is? 

 Hij eigenlijk een beetje meer moet praten? 

 En dat we hem eigenlijk niet kunnen missen? 

 Gitte nog steeds een dreuntje is? 

 We het wel leuk vinden dat ze het zelf weet? 

 We haar hiervoor appreciëren? 

 Dat echt niet oké is? 

 Layla terug single is? 

 Haar nummer 0497254687 is? 

 Je ZEKER moet bellen naar deze nummer? 

 Jolien nog altijd flext op iedereen met haar lenigheid? 

 Flexibel op haar cv staat? 

 Dit ook weer een heel slechte mop is? 

 Nicolas op de chiro aankwam met een rood oog? 

 We eerst dachten dat hij mega emotioneel was? 

 Het uiteindelijk niet zo was, maar gewoon een emotioneel oog had? 

 Dit het laatste slechte mopje is? 

 Dit ook het laatste wistjedatje is? 

 En dit de allerlaatste? 

 Dat Bral moet stoppen met deze stomme mopjes? 

 Hij nu gaat afronden? 

 Hij dag en bedankt zegt 
 En hij veel van de keti’s houdt <3 

Aspiranten 
 Nick, Senne en Roel 1 van onze stootkarren volledig hebben gefikst? 

 Ze deze niet alleen beter hebben gemaakt maar ook veel aangenamer om 
naar te kijken. 

 Het 3 wondertjes zijn met een bangelijk hart voor de chiro. 

 De volledige leidingsploeg hen waanzinnig dankbaar is! 

 (Nu de sjotterkas nog 😉 ) 
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 We Emilie al een tijdje niet meer veel op de chiro hebben gezien? 

 We dit heel jammer vinden. 

 We hopen ze snel weer en meer terug te zien. 

 Amélie graag doucht met haar kleren aan. 

 De jongens hier wel graag deel van uitmaken. 

 Dit Amélie toch wel de nadelen heeft doen inzien. 

 Ghanta een neuspiercing heeft 

 Dit haar wel erg stoer staat. 

 Marthe perfect weet hoe ze popcorn maakt. 

 Vooral karamel maken haar heel goed afgaat. 

 Dit echt totaal niet sarcastisch is hoor, we hebben haar ook totaal niet 
uitgelachen. 

 Maar het belangrijkste: de popcorn was wel lekker 😋 

 Lotte net een Sweet 18 heeft gegeven 

 Rik graag 3 kwartier  voor school begint naar school vertrekt. 

 Hij graag op tijd in ’s-Gravenwezel aankomt, na eerst even heel Schoten door 
te fietsen. 

 Wij hem lichtjes gek verklaren. 

 Toon houdt van ravotten in het zand. 

 Hij daarom vol enthousiasme toch een groot deel van de groep meekreeg ipv 
Temptation Island te gaan zien in de kaddish (tamzakkerij). 

 Gilles en Mirte zand minder aangenaam vinden. 

 Meer fan zijn van verstoppertje en hier bijgevolg ook wel goed in zijn. 

 Jef graag enorm schattig doet met zijn lieve twin Toon.  

 Ze dus graag samen slapen in een zetel, of op dezelfde manier slapen in hun 
eigen nestje. 

 We ervan genieten om zo een schattige tweeling te zien. 

 Lukas een liefje heeft. 

 We wachten tot ze aan ons wordt voorgesteld  

 Sofie er op de leefweek niet kon bijzijn… 

 We dit super jammer vonden , stom schoolwerk � 

 Raf nog steeds enorm veel aan het fietsen is. 

 Hij eigenlijk gewoon stiekem een racemachien is, da af en toe is goe kan 
vallen. 

 Ben super verantwoordelijk kan zijn. 

 Hij dit keihard heeft getoond op onze leefweek. 

Leiding 
 Brecht is eigenlijk een robot 

 Joren eigenlijk een pruik draagt  

 Lien de wereld in 10 seconden de wereld kan rond wandelen  

 Ze echt mega snel is 

 Anton dit zeer jammer vindt 

 Sofie een echte clown is  

 Ze schmink draagt om er normaal uit te zien  
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 Jonas al 1 jaar kebab eet 

 Hij niet dik word  

 Viktor een vogelnestje in zen haar heeft 

 Jolien de boot van Gert Verhulst heeft gestolen en in de vaart heeft 
geparkeerd 

 Lauren haar huid 12% bruiner is dan de gemiddelde mens 

 Wouter retouw achterste voren is 

 Nils de jongste en de kleinste is van de leiding 

 Hij een klein meisje is 

 Tom nummer 1 fan is van de Scheldeprijs 

 Hij dan ook de bloemen mocht geven aan de winnaar 

 Stijn toneel speelt en vegetariër is geworden 

 Hij perrongeluk al een hotdog heeft gegeten  

 Wij dit niet erg vinden  

 #alhetbeginismoeilijk 

 Daphne de godin van de schoonheid is  

 Alexia ketotariër is 

 Ze dus enkel vlees eet 

 Anton een haarband heeft  

 Hij er super goed met staat 

 Jentel geen haarband heeft 

 Zij er ook super goed met staat 

 Eline graag danst op slechte muziek  

 Ze toch met iets overeen komt met Lauranne 

 Manon stiekem alle katten van de buurt steelt  

 Monique van noten daarom hier een liedje heeft over gemaakt op ge zij van 
schoten  

 Bral dikke beats maakt  

 Check hem op soundcloud 2cb 

 Mette weer op reis is  

 Ze er tegenwoordig zeer goed uit ziet  

 Lize het druk heeft met haar stage  

 Ze wel super goed bezig is 

 Jochem van ‘t straat is  

 ( en van de buurt ) 

 Lauranne een bad verslaving heeft 
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Terdonckse feesten 

3 – 4 – 5 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 mei 2019 

 
 Alle leden worden verwacht voor de 

generale repetitie in de zaal van de 
laaglandlei om 18:00u. Dit voor de actjes 
te oefenen dat we zondag zullen 
voordragen aan jullie! 
 

 Daarop volgt onze kinderfuif!   
 Place to be: Chirolokalen, 
Kuipersakkerstaart 73 
 

De kinderfuif start om 19.30u en eindigt om 

21.30u. Het thema dit jaar is “op een Hawaïaans 

eiland” Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, 

zolang ze maar jonger dan 16 jaar zijn! Mama’s 

en papa’s die graag op hun kind wachten, kunnen 

altijd terecht in onze Biertent! Inkom 

kinderfuif: €2 



   
 

44 
 
 

 

Biercafé 

Zondag 5 mei 2019 
 

Zoals elk jaar worden er op zondag weer tal van leuke activiteiten georganiseerd: 

 Eerst en vooral kan je met je gezin lekker komen brunchen in de zaal van de laaglandlei. Dit 
jaar kan je kiezen tussen 5 tijdstippen tussen 10:30u en 12:30u. Meer informatie vindt u 
onderaan deze brief en inschrijven kan u enkel op onze website van chiro Terdonck. 
www.chiroterdonck.be 

 

 Verder zijn er tegekke work-shops voorzien voor de leden vanaf 11.00u tot 13.30u en van 
16.00u tot 18.00u. Na de actjes loten we een winnaar van de kraampjes. 

 

 Ook dit jaar staan de leden van Chiro Terdonck op het podium. Iedere afdeling brengt een 
grootse act waarvan het publiek versteld zal staan. Deze opvoeringen zullen doorgaan van 
14.00u tot 16.00u. Alle leden worden verwacht zeker aanwezig te zijn om 13:45u. 

 


