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1673 Beert 

 



 

Het Chiro Karreveld lied  
(Op de melodie van de Hippie Shake – K3) 

Je bent jong, je bent in  

En je weet wel wat je wil 

Je bent wild, niet gek 

Want je gaat naar ’t chiro 

 

Refrein:  

Chiro Karreveld ahaaa 

Kom erbij, maak plezier en speel met mij 

Zondagnamiddag ahaaa 

Elke keer meer en meer, ambiance 

 

Van maandag tot vrijdag 

Dan moet ik naar ’t school toe gaan  

Maar zondagnamiddag  

Dan laat ik boeken staan! 

 

Refrein 

 

Kom, schreeuw het uit 

En haal je vrienden  

Zo kunnen zij 

Ook ’t chiro vinden!  

 

Refrein  

 

 



 

Wist je dat...  
... er alweer een nieuw Chirojaar van start is gegaan?  

... we het oude heel hard gaan missen? 

... het bivak in Opoeteren er eentje was om U tegen te zeggen? 

... we de zomervakantie vakantie hiermee dus goed gestart zijn? 

... het altijd warm is in de zomer? 

... een zebra ook last heeft van deze warmte? 

... wij je dit vertellen omdat er weer een gigantisch interessant weetje aankomt 

... je dit kan lezen in het wist-je-datje hieronder? 

... de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

... dit komt doordat de zwarte strepen het licht absorberen en de witte het licht 

weerkaatsen? 

... je met dit weetje zeker moet uitpakken bij je vrienden? 

... iedereen superhard geïnteresseerd is in zebraweetjes? 

... je je waarschijnlijk vragen stelt bij de wetenschappelijke correctheid hiervan? 

... wij je kunnen verzekeren dat dit 100% wetenschappelijk correct is? 

... je anders een klacht kan neerleggen bij de redactieploeg van de  doediet? 

... wij deze klacht zo spoedig mogelijk zullen behandelen? 

... wij met behandelen verticaal klasseren bedoelen? 

... het hier de juridische kant opgaat? 

... we het weer wat luchtiger zullen maken? 

... rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen? 

... hier geen medicatie tegen bestaat? 

... je dus allemaal met rechts moet leren schrijven? 

... je op het lijntje hieronder alvast eens kan oefenen met bijvoorbeeld je naam? 

... 



 

... een hond met een speciale blik naar je kijkt als hij 

een drolletje legt?  

... veel mensen zich daardoor gegeneerd voelen en 

wegkijken? 

... de hond hiermee duidelijk wil maken dat je hem 

moet beschermen? 

... hij dit namelijk zelf niet kan als hij een kakje aan het 

leggen is? 

... een wc-rol gemiddeld 333 velletjes papier telt? 

... je dit zeker eens kritisch moet natellen? 

... de meeste mensen een vast aantal velletjes gebruiken? 

... dit uiteraard afhangt van boodschap tot boodschap 

... we niet verder gaan uitweiden over deze soorten boodschappen 

... we wel kunnen vertellen dat een korte boodschap ook wel een sms genoemd wordt? 

... sms de afkorting is voor Short Message Service 

... de eerste man die een val van de Niagara watervallen 

overleefde later stierf door het uitglijden over een 

sinaasappelschil?  

... sinaasappels dus extreem gevaarlijk zijn voor de mens? 

... je dus heel boos moet kijken naar de eerstvolgende 

sinaasappel die je opeet? 

... sommige mensen niet kunnen neuriën? 

... sommige mensen dit zelf niet kunnen als ze hun adem inhouden? 

... dit laatste ook onmogelijk is? 

... er minstens 1 doedietlezer dit geprobeerd heeft vooraleer hij/zij de zin hierboven las? 

... wij dit zo geweldig vinden aan deze rubriek? 

... je door een eenvoudige tip maar liefst 4.400 liter water per jaar kan besparen? 

... dit mogelijk is door te plassen onder de douche? 

... wij ons afvragen hoeveel procent van onze lezers dit al eens gedaan heeft? 

... er in de leiding ook heel wat doucheplassers te vinden zijn? 

... wij geen namen gaan noemen? 

... de personen in kwestie zich wel aangesproken zullen voelen? 



 

... we er even een een Kerstmisweetje zullen tussensmijten? 

... het helemaal nog geen Kerstmis is? 

... je dankzij ons met Kerst wel zal kunnen uitpakken met dit weetje? 

... het pak van de Kerstman heel vroeger groen was en niet rood? 

... de rode kleur pas wereldwijd werd gebruikt sinds Coca-Cola deze kleur gebruikte in hun 

reclamespotjes? 

... sommige mensen geen Coca-Cola lusten? 

... ik hier eentje van ben? 

... heel wat mensen dit raar vinden? 

... de olifant het enige zoogdier is dat niet kan springen? 

... wij een nijlpaard ook nog nooit hebben zien springen? 

... alle mensen scheetjes laten?  

... het ene scheetje al harder stinkt dan het andere? 

... een scheetje ook wel een protje genoemd word in de 

volksmond? 

... een kakkerlak om het kwartier een scheet laat? 

... ze dit zo stil doen dat je dit niet hoort?  

... je een koe wel de trap op kan maar niet een trap af kan krijgen? 

... wij ons afvragen waarom je dit zelf zou proberen? 

... spek niet afkomstig is van de koe maar van het varken? 

... spek zou helpen tegen het genezen van een kater? 

... we wel niet weten of er eitjes bij mogen of niet? 

... spek met eitjes megalekker is? 

... je hiervan het water in de mond krijgt? 

... water geen calorieën bevat? 

... heel veel likken aan een postzegel daarentegen wel calorieën oplevert? 

... wij hier de uitleg nog eens van moeten opzoeken? 

... wie je zeker zullen uitleggen in de volgende Doediet? 

... fastfoodketens ons zelf kunnen verleiden met hun logo? 

... het logo hiervan vaak de kleuren geel, rood en oranje bevat?  



 

... dit kleuren zijn die de honger zouden opwekken? 

... je dit weetje zeker als excuus moet gebruiken de volgende keer dat je fastfood eet? 

… wij nu stilletjesaan uitverteld zijn voor deze Doediet? 

… wij tegen de volgende Doediet alweer bomvol inspiratie zullen zitten? 

…  

Groetjes,  

De redactie  

  



 

GESPOT IN DE KRANT ! 

Chiro Karreveld op bivak in Opoeteren 

11/07/2016 om 20:33 door Ingrid Depraetere  

 

 

PEPINGEN - Voor 129 jongens en meisjes van chiro Karreveld uit Pepingen zit het jaarlijks 

bivak er al op. Ze vertrokken meteen op 1 juli, de eerste dag van de vakantie, en beleefden 

opnieuw tien mooie en onvergetelijke dagen in het Limburgse Opoeteren. Naast de 

chiroleden zelf en de leiding gingen ook dertien kookouders mee. 

 

 

  



 

 

 

Hallo trouwe doedietlezers en lezeressen ! Er is alweer een nieuw chirojaar van 

start gegaan en zoals elk jaar is dit een tijd van komen en gaan in de 

leidingsploeg. We vragen eerst jullie aandacht voor de nieuwe leiders en 

leidsters a.k.a DE VESKES aan jullie voor te stellen ! Dit chirojaar zullen de 

volgende 9 veskes onze leidingsploeg weer extra doen bruisen met al hun 

enthousiasme en energie !  

Onze reporter trok erop uit en ging hen één voor één interviewen. De 

antwoorden op onze vragen leest u op de volgende pagina’s! 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 

Ferre Van Weyenberg 

Zo word ik ook wel eens genoemd: Ferriboit 

Leeftijd: 18 

Burgelijke stand: single and ready to mingle  

Aantal jaren in de chiro: 13 jaar  

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: feestjes 

bouwen  

Vakantiebestemming van mijn dromen: Athene  

Dit zing ik onder de douche: Bailar Bailar – Ben & 

Ruurd  

Mijn grootste talent is: Turnen 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: slapen 

In deze frituur ben ik vaste klant: Onder den toren 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: Perfect ;) 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: “niet twijfelen” 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Frank & Frej 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Kat, het 

gemakkelijke leven leiden 

Eigenschappen waar ik trots op ben: kreten schrijven 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Gustavos 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: kamp 2016 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: plezier  

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: ni betjoele, ni binne 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

  

Vis of vlees? Geen van beiden 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 



 

Anke Vandenberghen 

Zo word ik ook wel eens genoemd: Ankie 

Leeftijd: 16 

Burgelijke stand: single 

Aantal jaren in de chiro: 3 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: afspreken 

met vrienden 

Vakantiebestemming van mijn dromen: overal 

waar de zon schijnt is goed 

Dit zing ik onder de douche: years&years 

Mijn grootste talent is: frikandel special maken bij arjan 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om het meest frietjes bakken 

In deze frituur ben ik vaste klant: De friettoren 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: geniet ook van de kleine dingen 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: The Vow met Channing Tatum!! 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een dolfijn, want ik 

ben dol fijn 

Eigenschappen waar ik trots op ben: mijn ogen 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? iedereen  

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Toen we samen met de astiens naar Boedapest zijn 

geweest.  

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: dat ik mijn best zal doen om er een tof jaar 

van te maken  

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: stille waters, diepe gronden 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 

Vis of vlees? 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 



 

Jordy De Kegel  

Zo word ik ook wel eens genoemd: kiekske/kiek 

Leeftijd: 17 jaar 

Burgelijke stand: relatie 

Aantal jaren in de chiro: 8 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: opt gemak bij mong 

Vakantiebestemming van mijn dromen: feestend beert 

Dit zing ik onder de douche: geboren om te zuipen peter 

loree&dj cortizo 

Mijn grootste talent is: nie te veel doen in 1ne keer 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: / 

In deze frituur ben ik vaste klant: arian 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: ga naart chiro 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: bad teacher  

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? een kiek omdak 

toch al zo wordt genoemd 

Eigenschappen waar ik trots op ben: mijn goed humeur 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Han 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: eerste leefweek 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: veel te veel om op te schrijve 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: wie zijn string niet op tijd laat zakken zal zijn 

poep in 2kakken 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 

Vis of vlees? 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 



 

Laura Tiels 

Zo word ik ook wel eens genoemd: Tiels 

Leeftijd: 17 

Burgelijke stand: verloofd 

Aantal jaren in de chiro: 9 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: dansen 

Vakantiebestemming van mijn dromen: New York 

Dit zing ik onder de douche: i’m singing in the rain 

Mijn grootste talent is: awesome zijn 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: 100m horde met flippers aan 

In deze frituur ben ik vaste klant: Friettoren 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: grappig 

De beste raad die iemand me ooit gegeven heeft: ga naar ‘t Chiro 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: GREASE!! 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een stokstaartje ziet 

er nog wel leuk uit 

Eigenschappen waar ik trots op ben: dat zijn er wat veel om op te sommen 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Lang leven de veskes 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Met de astiens naar Budapest 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: de vraag is wat ze niet van mij mogen 

verwachten 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: lang leven de veskes 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

  

Vis of vlees?  

Saus erop of ernaast?  

Links of rechts?  

 

Simpel of ingewikkeld?  

Thriller of komedie?  

Pizza Hut of McDo 

 



 

Stan De Maeseneer 

Zo word ik ook wel eens genoemd: stany 

Leeftijd: 18 jaar 

Burgelijke stand: (Nog) niet getrouwd ;)  

Aantal jaren in de chiro: 13 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: muziek spelen en motorcross 

Vakantiebestemming van mijn dromen: rondtrekken door Amerika 

Dit zing ik onder de douche: xs project – Bochka bass  

Mijn grootste talent is: bescheiden zijn 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om het meeste 

toiletbrillen breken met het hoofd in 1 minuut 

In deze frituur ben ik vaste klant: Den toren in pepingen ( klein pakske 

me stoofvleessaus, tartaar en ne ragouzi).  

Mijn humor valt het best te omschrijven als: een vis in de woestijn  

droog 

De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: glaasje op, laat je rijden 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Dirty dancing 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? een biggetje, ik 

hang wel eens graag het varken uit! 

Eigenschappen waar ik trots op ben: eerlijk zijn 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? onze niet altijd zo Volwassen Begeleider Steven 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: mijn laatste 2 jaren als aspirant 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: een goede leider waarop iedereen kan 

rekenen 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Hoge bomen, lange planken. 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

Vis of vlees? 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 



 

Lien Vandevelde   

Zo word ik ook wel eens genoemd: Lien, Lientje 

Leeftijd: 16  

Burgelijke stand: single  

Aantal jaren in de chiro: 9 jaar  

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Lopen en 

afspreken met vrienden  

Vakantiebestemming van mijn dromen: Brazilië 

Dit zing ik onder de douche: vamos a la playa  

Mijn grootste talent is: De slappe lach krijgen  

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Zoveel mogelijk ballonen opblazen in 1 

minuut  

In deze frituur ben ik vaste klant: De friettoren  

Mijn humor valt het best te omschrijven als: Simpel  

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: Blijf altijd jezelf 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Walking on sunshine  

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? 

hond: ik doe graag eens zot ;)  

Eigenschappen waar ik trots op ben: behulpzaam  

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Leidingsploeg  

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Alle kampen  

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten:  Ik ga mij 100% inzetten om er een leuk jaar 

van te maken  

Uitspraak die me op het lijf geschreven is:  geniet nooit met mate 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

Vis of vlees? 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 



 

Kobe Van Cutsem  

Zo word ik ook wel eens genoemd: Kutjes 

Leeftijd: 18 jaar 

Burgelijke stand: Relatie 

Aantal jaren in de chiro: 7 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: voetballen bij de 

Pepingen 

Vakantiebestemming van mijn dromen: Ergens waar de 

zon maar schijnt is goe voor mij 

Dit zing ik onder de douche: kus van de juf – K3 

Mijn grootste talent is: voetballen ;p 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om het verst met een balk te gooien 

#ikkanhetvanopkamp ;) 

In deze frituur ben ik vaste klant: In de friettoren  

Mijn humor valt het best te omschrijven als: goed lachs en altijd content ;) 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: als ge erover gaat moet ge er goed 

over gaan  

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Plop in de wolken 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een aap, ik hang wel 

al graag een keer een aap uit 

Eigenschappen waar ik trots op ben: Handigheid 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? De ganse leidingsploeg  

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Mijn laatste kamp 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Ik zal me voor de 100% inzetten. De chiro 

ondersteunen en helpen waar nodig. 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Lachen is gratis, dus van de verniet. 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

Vis of vlees?  

Saus erop of ernaast?  

Links of rechts?  

 

Simpel of ingewikkeld?  

Thriller of komedie?  

Pizza Hut of McDo 

 



 

Dien De Maeseneer 

Zo word ik ook wel eens genoemd: Bodientje 

Leeftijd: 16 jaar 

Burgerlijke stand: Ongehuwd  

Aantal jaren in de chiro: 12 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Dansen, boxen en 

koken 

Vakantiebestemming van mijn dromen: Onbewoond 

eiland 

Dit zing ik onder de douche: Dansen in de discotheek – Paul Severs 

Mijn grootste talent is: Dessertjes maken en versieren 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Om ter ’t meest chocolade eten 

In deze frituur ben ik vaste klant: Dat wisselt wel eens 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: Droog en zonder inhoud (vooral het laatste) 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: Don’t worry, be happy 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Black, titanic,… 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Poedel  door mijn 

krullen kan ik hier wel eens op lijken 

Eigenschappen waar ik trots op ben: Zotte doos 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Stuk voor stuk heeft iedereen wel een eigenschap 

waar ik een voorbeeld aan neem 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: City trip Boudapest 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Dat ik het beste van mezelf zal geven 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Hakuna matata! 

Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes  

 

 

 

 

 

Simpel of ingewikkeld? 

Thriller of komedie? 

Pizza Hut of McDo 

 

Vis of vlees? 

Saus erop of ernaast? 

Links of rechts? 

 



 

Elias De Schepper 

Zo word ik ook wel eens genoemd: Elias 

Leeftijd: 18 

Burgelijke stand: Getrouwd + 3 kinderen 

Aantal jaren in de chiro: 13 jaar 

Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Mijn intellectuele 

kennis aanvullen in de bibliotheek 

Vakantiebestemming van mijn dromen: Beert city 

Dit zing ik onder de douche: Will Tura - Hemelsblauw 

Mijn grootste talent is: Dansen in de discotheek 

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Snelste 100m horden, met flippers 

In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan #Vo mij ne medium + 3 stukskes vlees 

Mijn humor valt het best te omschrijven als: Zeer droog 

De beste raad die ik iemand me ooit  gegeven heeft: Hoge bomen, lange planken 

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Die zo met diene acteur enzo 

Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Plankton, ik heb 

altijd al een sterke band gevoeld met plankton 

Eigenschappen waar ik trots op ben: Dansen in de discotheek 

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Hoofdleider Tim, ik kijk enorm naar hem op omdat hij 

altijd het goeie voorbeeld geeft 

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Mijn laatste kamp 

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Zeer veel 

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Hoge bomen, lange planken 

 

 

 

 

Het doedietteam wenst jullie allemaal alvast een dikke proficiat en veel 

succes de komende jaren in Chiro Karreveld! 

Vis of vlees?  

Saus erop of ernaast?  

Links of rechts? 

 

Simpel of ingewikkeld?  

Thriller of komedie?  

Pizza Hut of McDo? Geef mij maar Arjan 

 



 

Spijtig genoeg moeten we zoals elk jaar nu ook weer afscheid nemen van een 

deel van de leiding. Ze hebben hun allemaal enkele jaren heel hard ingezet en 

met veel plezier voor hun leden gezorgd. Daarom willen wij hun allemaal heel 

hard bedanken ! Hier is nog even wat meer informatie over hoe onze 

fantastische nieuw-oudleiding hun chirocarrière hebben ervaard.  

Charlotte  

Hoelang heb je in het chiro gezeten en 
hoelang was je leiding?  
6 jaar in totaal (3 jaar lid en 3 jaar 
leiding) 
 
Wat wil je later worden?  
Opvoedster voor probleemjongeren. 
 
Wat is je aller grootste wens? 
Dat iedereen krijgt wat hij verdient, en 
gelukkig is. 
 
 

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan het chiro?  
Mijn astien jaar, wij hebben toen zoveel leuke dingen gedaan en waren echt 
een hechte groep. 
 
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?  
Plezier 

 
Wat is het gektste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?  
Voedselgevecht op onze spaketi, het grappigste moment ooit. 

 
Welke spelletje speelde je zelf het liefste?  
Ninja 

 
Welk gerecht van de kookouders vind je het aller lekkerste? 
Courgettesoep 

 
Met welk gezegde wil jij graag je chiro carrière afsluiten? 
De beste vrienden die vind je in de Chiro! 



 

Margot  

Hoelang heb je in het chiro gezeten en 
hoelang was je leiding?  
Ik ben met Chiro begonnen als tweede 
jaar Pinkel. Ik ben dus 10 jaar lid 
geweest (1 jaartje Aspirant maar). 
Nadien ben ik 3 jaar leiding geweest. 
Mijn eerste jaar samen met Lotte bij de 
Tippers, mijn tweede jaar samen met 
Anke bij de Speelclub en mijn derde jaar 
samen met Marie bij de Tiptiens. 

Wat wil je later worden?  
Ik studeer sociaal werk dus ik veronderstel sociaal werker zeker? :p 

 
Wat is je aller grootste wens?  
Zoiets mag je nooit verklappen eh ;) 

 
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan het chiro?  
Da is wel een heel moeilijke vraag hoor... Het is sowieso niet maar 1 mooiste 
herinnering! Sowieso heeft elk kamp zalige herinneringen geboden. Eentje 
waar ik momenteel aan denk is een eindeloze dropping ’s nachts. We vonden 
maar geen lift dus bleven we stappen tot de ochtend en dan moesten 
kookouders ons komen oppikken want we zaten nog steeds veel te ver weg van 
de kampplaats. Als Tiptien hebben we een zalig weekend in de Ardennen gehad 
dat ik zeker nooit vergeet. Ook hebben we ooit als program op een zondag een 
trouw moeten organiseren voor onze leidsters, zalig program! De zondag naakt 
gaan zwemmen als Astiens ga ik ook zeker nooit vergeten. Ooit als kleine 
kaddee zijn we eens op een mesthoop gaan spelen, was echt grappig. Het is 
allemaal te veel om te vertellen en om momenteel op te komen, sowieso dat er 
vannacht in mijn bed nog vanalles door mijn hoofd gaat schieten dat ik nog 
mooit vertellen! Als leiding heb je heel veel zalige momenten, velen daarvan ga 
ik hier beter niet vertellen, maar dat ontdek je later zelf wel ;)  
1 tip: Hoe ouder je wordt hoe leuker het wordt! Mijn jaren als Tiptien, Astien 
en Aspirant waren er om nooit te vergeten en die zou ik zo graag nog eens over 
doen! Dus blijven is de boodschap en nadien leiding worden is de kers op u 
Chirotaart ;) 
 
 
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?  



 

 woord?! Super tof, grappig, zalig, plezant, spannend, slappe lach, maar ook 
eens wenen, FAMILIE! 

 
Wat is het gektste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?  
Die dropping, die trouw, dessertkooknamiddag, mesthoop, nog een andere 
dropping (waarbij mensen dachten dat we ontvoerd waren), meestal elk 
staddspel, en nog heel veel en vanalles! En als leiding is er zelfs te veel om op 
te noemen :p 

 
Welke spelletje speelde je zelf het liefste?  
Verkrachtertje! En verstoppertje zwaai als je hem zelf niet moet zijn. En 
Kiekeboe!!!!! 

 
Welk gerecht van de kookouders vind je het aller lekkerste?  
De vegetarische pastaschotel, omnomnom.  
 
Met welk gezegde wil jij graag je chiro carrière afsluiten?  
Ik ga het zwaar missen. Chiro was altijd een deel van mijn leven geweest, iets 
normaals dat steeds aanwezig was. Dus dit is eigenlijk feitenlijk een heel 
domme beslissing van te stoppen... 
Maar bel mij als je vervanging zoekt! Zelfs als je geen vervanging zoekt maar 
graag een een extra persoon wil op zondag! 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marie  

Hoelang heb je in het chiro gezeten en 
hoelang was je leiding?  
Ik heb 7 jaar in het chiro gezeten waarvan 3 
jaar leiding! 
 
Wat wil je later worden?  
Dat weet ik nog niet goed.  
 
Wat is je aller grootste wens?  
Dat iedereen gelukkig is! 
 
 
 

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan het chiro?  
Mijn laatste kamp als lid.  
 
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?  
Vriendschap  
 
Wat is het gektste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster? 
Allerlei vieze dingen eten tijden de dopen.  
 
Welke spelletje speelde je zelf het liefste?  
Verstoppertje zwaai  
 
Welk gerecht van de kookouders vind je het aller lekkerste?  
De balletjes in tomatensaus en courgettesoep! BBQ is ook altijd heel lekker   
 
Met welk gezegde wil jij graag je chiro carrière afsluiten?  
Wacht niet op een goeie dag, maak er één! 

 
 
 

Ook nog een dikke dankuwel aan Britt, Jo en Bram die zich de 
afgelopen jaren ingezet hebben voor Chiro Karreveld!  

 
 



 

  

  

  

  

In een jaar zitten 12 maanden,   

52 weken, 365 dagen, 8766 uren, 

525960 minuten en 31557600 

seconden.   

Met andere woorden, veeeel tijd 

om leuke dingen te doen samen.   

Hier volgen enkele weetjes die jullie misschien nog niet wisten over die coole pagadders.  

  

Wist je dat...   

  

Wij echte carnavalisten zijn?!  

De herders met hun schapen 

maakten enorm veel plezier die 

dag! Confetti gooien, in de stoet 

lopen, spelletjes spelen en vooral 

veel dansen.  

  

Wist je dat...  

Wij echte kunstenaars zijn?!  

De leiders plakten pagadders met 

tape op een groot doek en wij 

smeten er allemaal met verf naar! 

GE-WEL-DIG!  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Wist je dat...  

Wij echte boeren zijn?!  

We sliepen met z'n allen in een bed 

van stro. We hebben de koeien 

mogen melken en die melk hebben 

we ook zelf opgedronken. We aten 

lekkere frietjes.  

We mestten de stallen uit. We 

wasten ons buiten in kommetjes.  

We reden met tractors, jaja echte 

tractors! En nog veel meer.  

  

 

Wist je dat...  

Wij echte voetbalsupporters zijn?!  

De kookouders kwamen een dagje 

de taak van de leiding overnemen. 

Wij mochten toen verkleed komen 

als echte rode duivels en we 

speelden het EK-spel met de hele 

chiro.  

    

Wist je dat...  

Wij echte stappers zijn?!  

Op kamp gingen wij op trektocht. 

We stapten naar het zwembad, jaja 

we zijn helemaal tot daar gestapt! 

Na een goede plons, veel gespeel 

en een lekker lunchpakket stapten 

we helemaal terug naar de 

kampplaats. Oké, misschien namen 

we de bus voor een heel klein 

stukje. :D  

  

  

  



 

  

Wist je dat...  

Wij de muizenvangers van 

Oppoeteren zijn?!  

Iedereen krijg een muisje, we 

maakten er een hokje voor.  We 

knutselden een spelplek voor de 

muizen en hielden racejes tegen 

elkaar.  

De muizen verzorgen en eten 

geven hoorde er ook bij.  

  

Wist je dat...  

Wij echte kampenbouwers zijn?!  

Dit deden we op kamp maar ook 

vaak tijdens het jaar.  

De leiders moesten vaak maar een 

heel klein beetje meehelpen. Want 

wij, pagadders zijn natuurlijk hele 

sterke en stoere mannen!  

  

  

Wist je dat...  

Wij een hechte bende zijn die heel 

veel plezier hebben gemaakt dit 

jaar?!  

Dit nog niet eens de helft van onze 

geweldige momenten zijn samen?!  

De leiders jullie volgend jaar 

misschien een klein beetje gaan 

missen?!  

Bedankt voor het leuke jaar!  

  

Matthijs en Mathias  

 

 



 

Hey liefste pinkeltjes 

We zijn hier voor de laatste keer. We hebben samen een super leuk jaar gehad dat kei snel is 

voorbij gegaan. Hopelijk hebben jullie je even goed geamuseerd 

als ons. Het is een jaar dat we nooit zullen vergeten, zelfs de 

talrijke opkomst niet.  

Kamp waren 10 onvergetelijke dagen. We hebben ons gedoopt 

en niemand die het erg vond (kijk maar naar de foto waar we 

allemaal in actie zijn op de bash). Wat nog maar eens bewijst dat 

wij de allerbeste groep zijn van de hele Chiro.  

We hebben ons ook nog gekroond tot echte prinsessen, want 

we hebben een prinsessendiploma gekregen. We hebben leren 

rechtop lopen, zingen en dansen als een prinses, zelf een prins 

leren kussen (eikest, dat is vies). We zijn zelfs een dag onze 

knuffels 

kwijtgeraakt aan 

een dief, maar natuurlijk waren we veel te sterk 

en veel te stoer en hebben we ze snel 

teruggekregen. We hebben ook heel veel 

gedanst en gezongen, en vooral veel van links 

naar rechts gesprongen. Dat zal wel een liedje 

zijn dat jullie binnen tien jaar nog zullen kennen. 

Maar nu is het een tijd van komen. Jullie hebben 

op dit moment al nieuwe leiding gekregen die 

super goed voor jullie zullen zorgen. Wees maar 

braaf  Wij willen jullie allemaal bedanken voor het super leuke jaar 

en zullen jullie nooit vergeten. 

Dikke kussen en pinkelknuffels,  

Celien en Britt xxx 

Ps: we hebben er nog wat knappe foto’s van 

Celien tussen gezet, voor moesten jullie haar 

missen. 

 

 

 

 



 

Aller liefste speelclubmeisjes 

Het is weer eens zover , er is al weer een Chiro jaar voorbij . 

In September vorig jaar kwamen jullie te weten dat jullie vanaf nu elke week 

gingen afzien door Anke en mij. Eigenlijk viel dat nog wel best goed mee hé? 

We hadden toch de indruk dat zowel wij als jullie veel plezier hebben beleefd 

dit jaar! Zo zijn we op ruiltocht geweest , gingen we driekoningen zingen en 

keken we daarna een film omdat het net iets te hard regende. We speelden we 

wel honderd keer het A-spel omdat jullie dit maar niet beu worden en gingen 

we zwemmen. Het allerleukste was natuurlijk wel het bivak in Opoeteren!  We 

hopen dat jullie dit allemaal gaan onthouden en hier later aan gaan terug 

denken met een grote lach. We hopen dat ook vooral jullie er van genoten 

hebben en dat jullie met veel plezier aan het nieuwe Chiro jaar beginnen!  

 

Als aller laatste willen we jullie heel graag bedanken om er zo een fijn jaar van 

te maken. 

We hebben ons geweldig goed geamuseerd en gaan jullie zeker en vast missen! 

Vele kusjes van jullie leidsters  

 

 

Anke & Ulrike 

 

 



 

Kabouter Wesley! 

 



 

 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 

 

 

  

  



 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

  

  

  



 

 
 
 
 

Heel heel heel lang geleden leefden er eens twee meisjes van 18 en 21 

jaar oud. Zij woonden in het gezellige boerengat Pepingen, op het platteland. De meisjes 

luisterden naar de namen Fienosch en MiniBaele. Reeds van kleins af aan stond hun zondag 

in het teken van de Chiro. Een hele namiddag spelletjes spelen en plezier beleven samen met 

hun leiding, ooh wat was dat geweldig. Hoewel  de meisjes de Chiro al reeds lange tijd in hun 

hart gesloten hadden, werd het pas echt een stukje van hun leven wanneer ze na hun gekke 

aspirantentijden beslisten om zelf leiding te worden van Chiro Karreveld. MiniBaele is enkele 

jaartjes ouder  dan Fienosch en sloot zich reeds eerder aan bij de leidingsploeg. Met veel 

trots droegen ze beiden week na week hun bruine leidingstrui waarop hun namen in mooie 

witte letters schitterden.  

In augustus 2015 was het moment alweer aangebroken dat alle leiding afscheid moest 

nemen van hun leden  die ze een heel chirojaar lang als hun eigen kindjes beschouwden. Een 

nieuwe leidingsverdeling stond voor de deur. Altijd een spannend moment. Zeker voor 

Fienosch, die haar vuurdoop als leidster zou beleven.  

Een uurtje en heel wat overleg later, was de volledige groep tot een akkoord gekomen. 

MiniBaele en Fienosch zouden dit chirojaar samen leiding geven aan de Kwiks! Een hele poos 

moesten de meisjes dit geheimhouden want niemand van de leden mag hier uiteraard op 

voorhand niets over horen !  

Eindelijk was de Chironamiddag waarop het overgang was aangebroken. Iedereen 

verzamelde in piekfijn uniform aan de ingang van het park van Gaasbeek. Het was een 

zonnige zondag, een licht briesje blies doorheen de bomen. Vol verwachting begon elke 

groep aan het spel waarbij ze aan het eind ervan hun nieuwe leiders of leidsters mochten 

aanduiden. Eerst moesten de Pinkels hun leiding kiezen, daarna de SPM en dan was het de 

beurt aan de Kwiks. Fienosch en MiniBaele vonden het zo spannend! De eerste leidster die 

de Kwiks raadden was Fienosch en even later was ook MiniBaele aan de beurt. 

 

De zondagen die volgden op overgang zaten boordevol toffe activiteiten: we gingen naar 

hofstade, we speelden expeditie Kwikson, we zochten de moordenaar aan de hand van het 

spel Cluedo, gingen we tocht in Pepingen en aten een ijsje bij Bogaerde… En dat was lang 

nog niet alles: met paasmaandag kookten we overheerlijke wraps, we werden omgetoverd 

tot missen, speelden met heel veel bruine zeep,... Voor MiniBaele en Fienosch  ging het jaar 

veel te snel voorbij.  

 

De zomer naderde en het hoogtepunt van het Chirojaar zat eraan te komen: het KAMP. Met 

18 leuke, zotte, lieve en enthousiaste Kwikjes vertrokken de twee leidsters naar Opoeteren. 

Eens aangekomen op de kampplaats hadden ze hun tentje snel gevonden. Naast de 

(lawaaierige) tent van Tippers stond Kwicky de Viking. Oooh wat hebben de Kwiks zich 10 

dagen lang geamuseerd met het hungergames spel, de doop, de Egyptische dag, de 

geweldige zitzakken van balonnen, de ijsjes in het ijssalon, hun’ waterballon baby's’ en noem 

maar op.  



 

 
 
 
 

 

Kortom, Fienosch en MiniBaele hebben een fantastisch jaar achter de rug samen met de 

Kwiks 

 

Heel veel liefs, 

jullie (ex-)leiding Fienosch en MiniBaele  

-xxx-     

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

Hallo tippertjes 

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor het super leuke chirojaar en het geweldige kamp! 

Jullie hebben telkens echt goed meegewerkt en een dikke merci daarvoor  

Het was een heel leuk jaar met heel veel herinneringen die we graag nog eens willen opsommen. : 

 

 

 

 

 

 

Hofstade!! Dit was in het begin van het jaar, de eerste 

uitstap die we deden met deze groep. 

 

Hofstade Hofstade was zo fijn, daar konden we voor 

de eerste keer samen zijn! 

Dit was de eerste programmadag: Het ‘are you 

the one spel’  

 

De ware vonden de tippers super snel, 

hopelijk is dit ook buiten het spel! 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel kusjes en nog eens een oprechte dankuwel! 

Xxx Febe, Jinne en Tine 

Één van de chirodagen gingen we naar het bos, 

daar amuseerden we ons erop los  

De wafelverkoop verliep ook echt super vlot, 

We verdienden veel centjes; dat was wel zot!  

 

Onze afsluiter was een super Walibi-uitstap,  

het was zo leuk; de dag ging super rap!  

 

Dit is het laatste tekstje dat jullie van ons zullen krijgen in de 

Doediet  Dat betekent dus dat jullie snel nieuwe leiding gaan 

krijgen. We hopen dat jullie toch een leuk jaartje hebben gehad 

met ons   wij hebben er alleszins echt van genoten om dit 

chirojaar met jullie door te brengen! 

 



 

 
 
 
 

Kleur jij deze vlinder mooi in? 

 

  



 

 
 
 
 

En ook deze minion ziet er maar kleurloos uit…  

 

  



 

 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

Hier een paar raadseltjes! De antwoorden vind je helemaal onderaan! 

1. Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 
 
2. Wat gaat omhoog, als de regen naar beneden valt? 

 
3. Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 
 
4. Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf. Wat ben ik? 

 
5. Wat kan lopen maar niet wandelen? 

 
6. Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode 

tapijten, rode gordijnen,… Welke kleur heeft de trap?  
 

7. Een dode man zit op een trein, wat klopt er niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: een handdoek – 2: een paraplu – 3: je naam – 4: vuur – 5: een neus – 6: een bungalow heeft geen trap – 7: zijn hart 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

Groep Naam  Adres  Nummer Emailadres  Geboortedatum  

Pinkels Fien Erzeel Hollestraat 5, 1673 Beert 0478/01 60 06 fienerzeel@hotmail.com  15/09/1998 

Pinkels  Lien Vandevelde  Bruneaustraat 48, 1755 Kester 0498/34 71 42  lien1.vandevelde@hotmail.com  4/11/1999 

Pinkels Anke Vandenberghen  Beertstraat 7a, 1670 Pepingen 0488/75 21 63  vandenberghen.anke@gmail.com  23/11/1999 

Pagadders Tim Gremmelprez Eikstraat 34, 1673 Beert 0498/79 25 11 gremmelprez.tim@hotmail.com  10/01/1990 

Pagadders Stan De Maeseneer  Kiethomstraat 3, 1673 Beert 0491/ 07 92 59 stan.demaeseneer1@hotmail.com  28/07/1998 

Pagadders Jordy De Kegel  Steenweg op Edingen 187/2, 1480 Saintes 0491/ 23 63 25 jordydekegel@gmail.com  2/11/1998 

SPM Karlien Baele  Ninoofsesteenweg 6, 1670 Pepingen  0475/ 56 19 53 karlien_baele@hotmail.com  14/03/1995 

SPM Laura Tiels  Kerkstraat 5, 1670 Pepingen 0484/05 62 21 laura.tiels@hotmail.be  9/06/1999 

SPJ Mathias Versteele  Daeleveld 3, 1674 Bellingen 0493/66 17 51 mathias.versteele@telenet.be  17/10/1997 

SPJ Toon Schrever Nieuwe Baan 50A, 1674 Bellingen 0487/47 95 67 toon.schrever@hotmail.com  15/04/1997 

SPJ Ferre Van Weyenbergh Grote weide 14, Halle 1500 0472/ 40 79 30 Ferrevw@gmail.com  18/06/1998 

Kwiks Jinne Van Snick  Nieuwe Baan 5, 1674 Bellingen  0479/08 56 35 jinne.van.snick@hotmail.com  13/10/1998 

Kwiks Ulrike Dessers  Marcel Ravetstraat 4, 1673 Beert 0492/03 26 27 ulrike_dessers@hotmail.com  12/02/1998 

Rakkers Gust Decoster Hoevestraat 1, 1673 Beert 0499/91 47 85 gust.decoster1995@hotmail.com  27/02/1995 

Rakkers Han Van Weyenbergh Grote Weide 14, 1500 Halle 0474/05 08 76 Hanvanweyenberg@msn.com  12/07/1997 

Rakkers Elias De Schepper  Hondzochtstraat 15, 1674 Bellingen 0478/ 07 90 91 elias.deschepper@hotmail.com  17/08/1998 

Tippers Tine Van Parys Lenniksesteenweg 22, 1671 Elingen 0491/36 54 14 tine.van.parys37@gmail.com  27/12/1998 

Tippers Dien De Maeseneer  Kiethomstraat 3, 1673 Beert 0471/13 30 08 diendemaeseneer@hotmail.com  27/11/1999 

Toppers  Brecht Vanstalle Ninoofsesteenweg 226, 1755 Kester 0493/52 75 32 brecht_vanstalle@hotmail.com  22/06/1996 

Toppers  Arne Goossens Nederbeert 13 1670 Pepingen 0477/356271 Arne06@live.be  2/11/1995 

Toppers Kobe Van Cutsem Daelestaat 20, 1674 Bellingen 0479/ 11 53 10 kobevancutsem@hotmail.com  17/09/1998 

Tiptiens Anke Hostens  Kestergat 1, 1670 Pepingen 0474/10 48 34 ankehs@hotmail.com  10/06/1997 

Tiptiens Febe Vandenbrande Boslaan 189, 1502 Lembeek 0479/96 87 15 vandenbrande.febe@gmail.com  4/09/1997 

Kerels Tijl Agneessens Ninoofsesteenweg  648, 1500 Halle 0493/72 59 08  Tijlag@hotmail.com  29/05/1997 

Kerels Robby De Kegel Steenweg op Edingen 187/2, 1480 Saintes 0498/60 86 93 Dekegelrobby@gmail.com  15/03/1996 

ASPI-M Celien Delestinne Daelestraat 6, 1674 Bellingen 0493/73 19 76 celien-delestinne@outlook.com 11/03/1997 

ASPI-J Matthijs Vandevelde Steenweg op Elingen 25, 1670 Pepingen 0472/06 53 66  vandevelde.matthijs@gmail.com  18/02/1997 
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Recept voor perfect Chiro jaar 

Ingrediënten: 

- 365 dagen 

- 2 goed gestimuleerde leiders 

- 7 onervaren kereltjes 

- 1 eetkermis 

- 1 ketiweekend 

- 1 portie tiptiens 

 

Bereiding: 

U neemt een ruime stoofpot en zet het op een matig vuurtje. Zet er de 365 dagen in 

samen met de 2 goed gestimuleerde leiders en de 7 onervaren kereltjes. Laat het even 

sudderen en voeg er dan de portie tiptiens aan toe. Roer alles regelmatig even om. Zet 

er en deksel op en laat het minstens 30 minuten sudderen op een zacht vuurtje. Haal 

het deksel er van af, voeg er nog 1 eetkermis bij en kruid af met 1 ketiweekend. 

Serveer het in een diep bord en werk af met een fantastisch kamp. 

Hier hebt u uw perfect chirojaar 

 

Merci mannen Arne & Han 

 

 

 



 

 
 
 
 

Dag zotste, grappigste, leukste, meest awesome wijven op deze planeet! 

Wanneer jullie deze Doediet krijgen dan is ons Chirojaartje samen jammer genoeg 

afgesloten... 

Het was een jaartje dat verbazend snel voorbij vloog! Alsof de vorige overgang, waarbij wij 

jullie leiding werden, nog maar net gepasseerd is. 

Het was ook een jaartje om zeker niet te vergeten. Het is beiden ons laatse jaar leiding 

geweest en dat is er toch zeker eentje dat je altijd bij blijft! (Zotte madammen zoals jullie 

blijven ons altijd bij) 

Jullie hebben ons heel wat herinneringen gegeven waar wij met een glimlach aan kunnen 

terug denken. Merci daarvoor ladies!  

En nog een veel dikkere merci voor het bivak, de perfecte afsluiter van een Chirojaar, het 

was geweldig! 

Na een jaartje met jullie te hebben doorgebracht hebben wij jullie op een fantastische 

manier leren kennen   

Mayke, deze party animal staat elke zondag steeds paraat met de glimlach!  

Frauke, een kalme meid maar steeds aanwezig en onderschat haar niet ze kan zeer 

verassend uit de hoek komen! 

Bente, onze modeontwerpster ziet eruit als een echte dame maar is een stiekem 

stinkdiertje! 

Marie, ons turntalent masseert zoals de besten! 

Gilke, stille waters diepe gronden nl. een echt zangtalent en creatief zeer handig! 

Charlotte, aan de trage kant maar is een geweldige zotte doos! 

Marjolein, ow ja zij wou ons vriendje zijn! 

Fee, een echte toverFEE ;) want tovert met haar vrolijk enthousiamse een gelukkige 

glimlach op jouw gezicht! 

Lisse, heeft haar eerste jaar Chiro achter de rug en blijkt toch echt wel een Chiromadam! 

Bye bye ladies, zeker geen vaarwel maar een tot ziens! :D 

En geniet zeker nog van jullie verdere Chiroleventje, want nondedoeme het gaat veel en veel 

te snel! 

Dikke kus en knuffel 

Marie & Margot 

 

Het was me weer een jaartje. 



 

 
 
 
 

 

45 kapotte onderbroeken, 25 katers en 4 poesjes later kunnen we wel zeggen dat het weer 

een geslaagd jaartje was. Het jaar werd dan ook een boeiend sprookje…, luister maar: 

 

Op een dag besloot Horny Monkey (Elias) met zijn noten te spelen om zo indruk te maken op 

de lange smalle prinses Laura. Dit gebeurde allemaal tijdens onze 2 dagen durende 

sleurtocht.  

Niet veel zwoele nachten later wist ook De Hitsige Haan (Jordy) het hartje van poepoes Dien 

te veroveren door zijn spectaculaire vogeltjesdans.  

En plots uit het niets, totaal onverwacht en zonder enige aanleiding kwam Bronstige 

Bosbuffel (Stanny) uit de Waalse bossen van het verre Verger du Paradis aangestormd. Hij 

had namelijk de zoete geuren van een natte Puma (Anke) geroken en werd hierdoor uit zijn 

bossen gesleurd. Hij besloot met de natte Puma een gevecht aan te gaan waardoor haar 

zwembril sneuvelde. 

De andere 6 diertjes hadden wel wat minder geluk en besloten daarom in commune te gaan 

leven met als goeroe Egel kschaafffff ! Al snel bleek dat 1 diertje geen diertje bleek te zijn 

maar een drol met pootjes, namelijk HAROLD. Hij was gedoemd om als drol alleen door het 

te leven te gaan, gelukkig had hij pootjes. 

 

Maar …. ze leefden nog lang en gelukkig.  

  



 

 
 
 
 

Liefste meisjes 

 

De tijd is aangebroken om afscheid van jullie te 

nemen en jullie zelf de kans te geven om leiding 

te worden. Het is allemaal natuurlijk heel 

spannend als veske om eindelijk die stap te 

mogen zetten. Ik ben er zeker van dat jullie dit 

super goed gaan doen! Op dit moment (dat ik dit 

schrijf) is de leidingsverdeling nog niet gemaakt. 

Spannend wel, vanavond weten we wie jullie 

medeleiding wordt en welke groep jullie zullen 

hebben. Hopelijk bevalt het jullie ook, maar daar 

twijfel ik niet aan.  

 

 

Het jaar is niet altijd vlekkeloos verlopen, maar 

uiteindelijk vind ik toch dat we mogen zeggen 

dat we het nog mooi hebben afgesloten. We 

hebben heel wat zotten stoten uitgehaald en 

die hebben we toch overleefd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Ik laat nu het leidig zijn aan jullie over, en zelf 

verlaat ik de ploeg. Ik hoop dat het goed zal 

meevallen al twijfel ik daar niet over! Heb 

veel plezier en geniet van je jaren als leiding. 

Ik ben er zeker van dat jullie het super gaan 

doen!  

 

 

Dikke kussen, Charlotte xxx 

  



 

 
 
 
 

Rararara wie is de oudleiding? 

- Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?  

Via een vriend in de lagere school. Ik zat toen in chiro Snoopy Sint-Pieters-Leeuw, 

maar vond dat daar niet leuk (deuh!). 

 

- Hoelang heb je in de chiro gezeten? 

16 jaar, waarvan 11 als lid 

 

- Hoeveel daarvan ben je leiding geweest? 

5 jaar (kleine hint : 4 daarvan als hoofdleiding)  

 

- Als er één moment uit uw chirocarriere is dat je nooit zal vergeten, welk is dit dan? 

Mijn gepersonaliseerde chirovlag krijgen en bleiten als een klein kind. 

 

- Zou je je kinderen later ook naar de chiro sturen? 

Hatsjoem! Sorry, ik ben allergisch aan stoeme vragen.  

 

- Welke groep vond je het leukst om leiding aan te geven en waarom? 

Dat is zoals aan ouders vragen welk van hun kinderen ze het liefste zien. Ieder 

kamp/jaar/groep had zijn eigen charmes en fantastische momenten. 

 

- Hoe zie je je verdere toekomstplannen? 

Momenteel ergens aan de slag kunnen gaan als psycholoog en naar een grootstad 

gaan wonen, of wie weet wel naar het buitenland. Maar later als het tijd is voor een 

gezin, terug naar het platteland verhuizen. 

 

- Ben je ooit van plan een nieuwe frisse verschijning te worden bij de kookouders? 

Als de kinderen van mijn oude chirokameraden tegen dan ook in ’t chiro zitten, zou 

dat wel eens heel goed kunnen! 

  



 

 
 
 
 

Nog enkele mooie herinneringen aan ons bivak in Opoeteren deze zomer: 

 

  

  

  

  



 

 
 
 
 

 
  

 

  



 

 
 
 
 

  

  

 

  

 

  



 

 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

 



 

 
 
 
 

RAM (21 maart ~ 20 april ) 

 

Het worden 2 topmaanden, Ram. In de liefde loopt alles 
goed, en dat straal je uit. Je bent ook altijd te vinden voor 
een feestje, wat je sociale contacten ten goede komt. Ook 
op vlak van gezondheid gaat het goed. Bij een opkomend 
keelpijntje kan wat warm citroensap de oplossing bieden.  

 

STIER (21 april ~ 20 mei)  

 
 

Augustus wordt jouw maand, Stier. Zorg dat je genoeg rust 
neemt in juli, zodat je ten volle kan genieten van de heerlijke 
momenten in augustus. Maar pas op wanneer je de 
champagnefles opent, want gevaar kan tevoorschijn komen 
als een duivel uit een doosje.  

 

TWEELINGEN (21 mei ~ 20 juni) 

 

Pas op wanneer je met de fiets op pad gaat, Tweelingen, 
een stuurfoutje kan wat ongemakken veroorzaken. In 
augustus staat je een zware week te wachten waarbij je 
kooktalenten zwaar op de proef gesteld worden, maar zoals 
gewoonlijk sla je je er goed doorheen. 

 

KREEFT (21 juni ~ 22 juli) 

  

Het worden 2 mooie, maar lastige maanden, Kreeft. Het 
mooie weer betekent veel werk, maar hier kun je ook veel 
voldoening uithalen. Zorg wel voor voldoende ontspanning. 
Op vlak van liefde blijft alles een beetje vaag. 

 

LEEUW (23 juli ~ 22 augustus) 

  

Jij gaat er flink tegenaan deze 2 maanden, Leeuw! Geniet 
er met volle teugen van, maar neem af en toe eens tijd voor 
jezelf. Ga bijvoorbeeld eens naar de kinderboerderij, voeder 
de geitjes, leef je uit met je fototoestel, ga bumperspringen, 
... 

 

MAAGD (23 augustus ~ 22 september) 

  

De vakantie heeft een nieuwe liefde voor jou in petto, Maagd! 
Geniet van het leven en neem de dag zoals hij komt! Op het 
werk moet je enkele hindernissen overwinnen, maar je zult 
hier alleen maar sterker uitkomen. 

WEEGSCHAAL (23 september ~ 22 oktober) 

  

Je weet niet zo goed welke kant je met je leven uit wil, 
Weegschaal. Weeg je keuzes goed af, maar blijf niet te lang 
stil staan bij problemen uit het verleden. Uiteindelijk komt 
alles wel goed. 

 

SCHORPIOEN (23 oktober ~ 22 november) 

  

De vakantie betekent voor jou schoonmaken, Schorpioen! 
Het hele huis zal er aan geloven, van de kelder tot de zolder! 
In de kelder ontdek je enkele vergeten honingpotten waar je 
een goede vriend zeer gelukkig mee kunt maken. 

 
BOOGSCHUTTER (23 november ~ 21 december) 
 
 
 

 
Het wordt een kalme zomer, Boogschutter! Geniet ervan, 
want na de vakantie begint het zware werk weer! Ga eens 
op reis, spreek af met vrienden, ... 
 

STEENBOK (22 december ~ 20 januari) 

  
 
Jij zult met volle teugen van de vakantie genieten, Steenbok! 
Met een beetje geluk moet je deze maanden niet aan school 
werken, en kun je al je energie steken in een drukke 
augustusweek! 

 



 

 
 
 
 

 

  

WATERMAN (21 januari ~ 19 februari) 

  

De vakantie ziet er voor jou niet veel anders uit dan de 
andere maanden, Waterman. Net zoals altijd ben je actief 
bezig en probeer je orde te scheppen in je drukke leventje. 
Je slaat er je goed doorheen, en dat wordt door de anderen 
echt geapprecieerd! 

VISSEN (20 februari  ~ 20 maart) 

 

Juli wordt jouw maand, Vissen! Je zult enkele belangrijke 
keuzes moeten maken, maar wanneer je je hart volgt, kan 
dit positieve gevolgen hebben voor je liefdesleven. Je hebt 
alvast de power om ervoor te gaan! 



 

 
 
 
 

In oktober leven alle mensen sober  

2 oktober: Chiro, Hofstade  

9 oktober: Chiro  

(15 &) 16 oktober: geen Chiro, Trogfestijn  

23 oktober: geen Chiro 

30 oktober: Chiro 

 

 

In november lust ik geen gember 

           6 november: Chiro 

13 november: geen Chiro  

20 november: Chiro 

27 november: Chiro  

    

In december heb ik heimwee naar september 

4 december: Chiro (Sinterklaas komt  ) 

11 december: geen Chiro 

18 december: Chiro  

25 december: geen Chiro 

26 december: Chiro, tweede kerstdag van 

10u tot 17u 

 

 


