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Wist je dat …  

• Het vandaag 2de kerstdag is? 

• Deze dag elk jaar doorgaat van 10u tot 17u?  

• We elk jaar gaan schaatsen met hele onze Chiro? 

• Ijs glad is?  

• De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510? 

• De kerstboom een liter water drinkt per dag?  

• ieder jaar bijna 60 miljoen kerstbomen speciaal voor de kerst worden gekweekt? 

• Jingle Bells het eerste kerstliedje was in de ruimte?  

• Jingle Bells eigenlijk helemaal geen kerstliedje is? 

• het liedje Jingle Bells eerst ‘One Horse Open Sleigh’ werd genoemd en dat het niet 

geschreven was voor Kerstmis, maar voor Thanksgiving? 

• de Amerikaanse sokken traditie uit ons platte landje komt? Dat komt doordat wij 

schoenen neerzetten voor Sinterklaas een paar weken eerder. 

• Onze kerstman eigenlijk afstamt van Sinterklaas?  

• er ook kerstgerechten bestaan voor honden en katten? 

• Er zelf kerstkleding bestaat voor honden en katten?  

• Het op 1 januari weer nieuwjaar is? 

• Wij het nieuwe jaar goed gaan inzetten?  

• Dit op een maandag valt dit jaar? 

• Dit gevierd wordt met vuurwerk?  

• Wij om af te sluiten nog een belangrijk weetje hebben?  

• Onze Chiro een website heeft?  

• Je hierop alle nieuwtjes, data van Chirozondagen en info over de leiding vind?  

• Je dus moet surfen naar http://www.chiropepingen.be  

• Onze doediet dit jaar gemaakt wordt door een nieuw groepje?  

• Dit groepje bestaat uit Silke, Raf, Lien, Mayke en Ulrike? 

• We nu wel stilaan moeten afsluiten?  

• We jullie allemaal een fantastisch Chirojaar toewensen?  

• Dit nu wel echt onze laatste zin was?  

• …..  
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Overgang 2017 

In het begin van elk chirojaar krijgen jullie met overgang te weten wie jullie nieuwe leiding is. Dit jaar 

ging het door in park Ter Rijst. Natuurlijk moest er eerst een spel gespeeld worden, en dat ging als 

volgt: 

Ze werden verdeeld in 4 groepen:  Papi’s en de Speelclub samen, de Rakwi’s , de Tito’s en dan nog de 

Keti’s en Apiraten samen. Zo speelden we allerlei spelletjes zoals: twee is te weinig drie is teveel, 

sterke slang, levende voetbal, blauwe foef,..  

Op het einde van de spelletjes kregen ze puzzelstukken, eens ze de puzzel hadden gemaakt kwam er 

een plek tevoorschijn dat zich in het park begaf. Zo moesten ze op zoek gaan naar de plek op de foto 

en vonden ze tips die wezen naar hun nieuwe leiding.  

Na veel spelen en zoeken, was het eindelijk tijd om je nieuwe leiding te raden. Gelukkig vond 

iedereen zijn leiding snel en konden we kennismaken! 

 

De Pinkels: Dien, Celien en Silke   De Pagadders: Gust en Kobe 

         

De SPM: Tine, Lien en Anke     De SPJ: Raf en Matthijs  

         

 



De Kwiks: Britt en Laura      De Rakkers: Jordy en Elias 

         

De Tippers: Anke en Jinne     De Toppers: Ferre en Harold  

                       

De Astiens: Ulrike en Fien    De Kerels: Tijl en Stan 

          

De Aspi-jongens: Brecht en Han    

 



Liefste Pinkels,  
  
Wat een leuke tijd hebben wij samen al gehad.   
We hebben samen al hele leuke dingen gedaan.   
   

• We fleurden de paddenstoel van kabouter Pim op.   
• We  gingen samen op Egyptische kattenzoektocht.   
• We leerden pinkelfeestjes bouwen met heel leuke dancemoves.  
• Sinterklaas kwam op bezoek met zijn gekke Pieten.  
• …  

  
Hopelijk komen er nog veel mooie momenten bij dit jaar!  
  
Wij vinden het alvast super leuk met jullie en zien het volledig zitten om samen van 
2018 een super jaar te maken.   
  
We wensen jullie dan ook heel veel geluk toe het komende jaar en hopen jullie elke 
zondag in de chiro te zien met jullie lieve pinkelsnoetjes.   
  
Om jullie al wat in de kerst -en nieuwjaarssfeer te brengen hebben wij deze kleurplaat 
voor jullie uitgekozen.  
  
Veel kleurplezier!  

  
  
Dikke kus van jullie allerliefste leidstertjes  
Celien, Silke en Dien  



  Wat spookten de pagadders zoal uit tijdens de afgelopen zondagen 

De eerste zondag van het jaar besloten we om na een grondige kennismaking ons richting 

poeperkesbos te begeven om daar de funderingen van ons kamp op te starten. De werken 

gingen vlot dus besloten om direct aan de vloer en het dak te beginnen zodat we met droog 

hoofd en voeten ons drankje konden consumeren. Tijdens de werken vielen er gelukkig geen 

gewonden en dit hadden we allen te danken aan onze vakkundige werfleiders. De pagadders 

werden ook op een zondag tot smurf omgetoverd en kregen hierbij een nieuwe originele 

naam. De namen werden gekoppeld aan hun talenten en bij een paar kastaars aan hun 

gebreken omdat een talent zoeken niet bij iedereen weggelegd was. Na de spelletjes 

beslisten we om een smurfenkamp te bouwen met de zetels en kussens waar er enkele 

smurfen besloten om hun wildste verhalen en vettigste moppen boven te halen. Met het 

trogfestijn in zicht kon de leiding wel een steuntje in de rug gebruiken. De pagadders waren 

hiervoor de perfecte kandidaten. Het waren de pompoenen die er moesten aan geloven. Ze 

werden uitgehold, en we sneden er daarna gezichten uit. Met de etensresten probeerden we 

nog  een soepje te maken maar door een technisch defect in de keuken werd ons culinair 

sapje een flop. De pagadders bestormden enkele weken geleden de Zavelput van Buizingen 

om er een touwen parcour te bouwen. Hier gaf leider Gustaaf een korte rondleiding en een 

bondige uitleg over de fauna. Al snel sloeg hun fantasie weer op hol en werden er weer 

talloze verhalen uitgewisseld. We gingen ook een dagje met zijn allen van de grond en 

speelden spelletjes zonder de vloer te raken. Op zolder hing een net waar we met de hele 

groep in konden en ook nog enkele touwen waarmee we ons konden verplaatsen. Zo reisden 

we een hele dag rond de wereld. Zondag 3 december besloot de Sint om eens een kijkje te  

nemen bij ons in de chiro en kwam per quad toe met zijn pieten. De sint wist ons te vertellen 

dat alle pagadders braaf geweest waren en wist over iedereen wel iets te zeggen. Natuurlijk 

waren er dit jaar weer enkele kapoenen dat het één en ander te verklaren hadden aan de 



Sint en eentje werd zelfs even in de zak gestoken. Voor de rest waren er zeker geen stoute 

kindjes want iedereen werd verwend met een zakje  

 

  



SPEELCLUBMEISJES WOORDZOEKER 
Dag lieve speelclubmeisjes, 
Speciaal voor jullie hebben we een woordzoeker gemaakt met iedereen zijn naam er in.  

VEEL PLEZIER 😊 
Groetjes Anke, Tine & Lien  

G Y G O E J I A T B H U F F I E  

O Q F J E L L A S Y A Z T L T S  

C K T O D F F C C R N B Q T K A  

B G U N E M O N A N N S O S L U  

A D I E K M Y L M O A L K O U E  

S C Y A N A R R I L H S I E E I  

E E T X M R T O L O A V L E D L  

G A M E S P E O L R N E R E S U  

X F I E N T O S A N N R U G L E  

T D R G Y P E H E L E N A E E O  

O N R D I S P J N T L I E N L C  

G C B D Z T R P S Z O A L Y I P  

M E H I P I T S L O R A N N E G  

Y I I M T I N E T T E I T K Z E  

E Q I F E L I Z A B E T H E E H  

S P E E L C L U B M E I S J E S  

 
Zoek de volgende woorden: 



Camilla 

 

Jone 

 

Lotte Sterre 

Ella 

 

Kato 

 

Mona Tine 

Fien 

 

Lara 

 

Nette Anke 

Gitte 

 

ynske Nette Lien 

Hannah 

 

Liese 

 

Nynke Speelclubmeisjes 

Hannelore 

 

Lieze 

 

Roos  

Irjen 

 

Loranne Viola  

Helena 

 

Elizabeth Yana  

 

 

  



SPEELCLUB JONGENS   

J N Q X Y U T U O W N A I 

C O N E T N I U Q P A K R 

M M E W K Y W Q K J Z J Y 

A Z J J F A R B U E K X G 

T P H O O L N Q C L L F I 

E Y G E E B E I S L E M L 

O E O Q U L N E X E N K M 

U J D G N I Y B I J N Q A 

L T O J L I O D S A E B T 

U N E I L U J G T R R A H 

C R O R A Y W N I O T R I 

C D S A I B O T L E V N J 

A O H L H H C Z L G B E S 

ARNE GIL IAN 

ILJO JARO JELLE 

JULIEN LENNERT LUCCA 



Lieve kwiks, 

Aangezien jullie bewezen hebben dat jullie geweldige gedichtjes over ons kunnen schrijven 
maakten we dit mooie gedichtje voor jullie. Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij dat 
waren over die van jullie ;)  
 
Elke zondag, keer op keer 
Weet ik dat me elke keer opnieuw amuseer 
In de week bedenken we telkens een nieuw spel 
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, geloof mij maar als ik dat vertel 
Maar natuurlijk doen we dat met veel plezier 
Als beloning krijgen we elke zondag veel vertier 
We zijn trots om jullie leiding te mogen zijn 
Dat het in december niet veel Chiro was deed wel wat pijn 
We moeten het eerlijk toegeven, gedichten schrijven behoort niet tot onze talenten 
Hieronder zien jullie enkele prachtige foto’s van onze mooie chiromomenten 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze opdracht werd het 

duidelijk dat geblinddoekt 

schminken misschien toch niet zo 

gemakkelijk is 

Onze liefde voor chips en Chiro 

werden hierbij wel duidelijk 

We waren net niet zo 

goed als Tarzan, nog een 

beetje oefenen dus 

Ninja spelen en vuil worden = perfecte 

combinatie 

Mmmmmm soep met spinnen!!  



Waarom is rakker zijn niet alleen tof en plezant? 

Want onze leiding is briljant! 

Elias is een echte grapjas 

En kiekske is eersteklas! 

Van zondag maken we een smerige dag  

Maar Jaro komt telkens met een aanslag! 

Samen zijn wij echte rakkers  

Maar ook echte makkers!  



Verhaal over kerstmis  

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren 
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren 
aangestoken. Het was kerstnacht. 
 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar 
voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op 
hem. Riton had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, 
vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we 
beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed 
het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als 
deze, maar meer heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna 
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei 
Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik 
niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn 
wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken 
zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste 
vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, 
de hond, volgde hem. 

  



Tippers 

Zondagnamiddag is een heel belangrijk moment van de week. 

Het is het moment waar iedereen naar uit keek. 

Vooral de tippers van dit jaar, 

jaja tis echt waar! 

Voor diegene dat ze niet kennen, 

ik zal hier is een mooi tekstje over hen neerpennen: 

De eerste waar ik iets over kwijt wil is Amber, 

Het is al zo een flinke, ze loopt niet meer in hare pamper. 

Dan hebben we Otje,  

ja die laat af en toe wel eens een protje. 

En ons Ebe,  

mijn excuses dat is nog al moeilijk om op te rijmen, ik vond enkel Febe. 

De volgende is Margot,  

die doet altijd goed mee, sowieso.  

Er is er nog zo een en dat is Fien,  

zij krijgt een dikke 10! 

Silvia, Silvia, Silvia,  

op haar bokes eet ze graag Philadelphia  

We hebben ook nog Laura,  

dat rijmt op aura. 

En ons Isabeau,  

zij wast haar haar met shampoo. 

We zitten zelfs met 2 dezelfde namen: Fleur en Fleur, 

die kunnen samen wel door één deur.  

En dan tenslotte,  

Nog ons Lotte! 

 

Xoxo,  

Anke en Jinne 



Liefste Astiens,  

Altijd klaar om onze zondag weer om te toveren in een onvergetelijke zondag waarop we liefst zoveel 

mogelijk zever of praten over de dagdagelijkse bezigheden tijdens het eten van onze wekelijkse 

snacks.  

Snoep, chips, cake, pizza,… noem het maar op. Ik denk dat we op het einde van het jaar alles wel een 

keer geprobeerd zullen hebben. Jaja wacht maar, ons hoogtepunt komt er nog aan! Leefweek is nog 

niet voor direct, maar alvast iets mooi om naar uit te kijken.  

Tijd staat hier nooit stil bij ons. Just dance speelden we een ganse zondag lang en elke keer als we 

dachten dat jullie geen zin meer hadden begon het weer opnieuw. Net zoals ons klein zangspelletjes 

dat resulteerde in een namiddag vol plezier met de stomste nummers en een ploeg die er met kop en 

schouders boven uitstak! Moet zeker hiervan de namen niet nog eens vermelden 😉  

Ineke, Fleur, Frauke, Anse, Emilie, Manou, Merel, Fee, Anna, Phebe, Sanka, Ellen, Charlotte, Marte, 

Nina, Alice, Karen, Kyana, Sarah, Amélie, Zoë, Chloé, Allegria, Lotte  25 astiens die er weer 

helemaal klaar voor zijn!  

Erzeel Fien en Dessers Ulrike. Allebei ons 3de jaar als leiding en nog steeds niet volwassen.. Maar we 

zijn super blij met zo een toffe groep als jullie en komen elke week met veel plezier naart Chiro!!  

Nieuwjaar staat weer voor de deur en dat wilt zeggen ook weer nieuwe voornemens. We zullen 

samen nog eens moeten brainstormen op de volgende Chirodag zodat we zeker niet vergeten van 

alle toffe dingen te doen!  

Samen zorgen we ervoor dat het onvergetelijk jaar wordt. Dat we binnen 20jaar nog kunnen spreken 

over alle zotte stoten die we samen hebben uitgehaald en zullen uithalen , want het jaar is (gelukkig 

genoeg) nog maar net begonnen.  

Duizend kusjes en op een geweldig,tof,plezant,amusant,decadent,overdreven astienjaar!  

Ulrike en Fien  



 

 

 

 

 

 

  



Aspiranten 
 

Na een aantal zondagen goed te zitten zweten, begint er eindelijk wat vorm in 

ons kamp te komen. Onze gelijksvloer is zo ver als klaar, maar nu nog die eerste 

verdieping. Jammer genoeg weten jullie waarschijnlijk al dat de komende 

zondagen geen Chiro zal zijn  ->  dus ook ni kunnen bouwen. Maar om toch 

bezig te zijn in de kerstvakantie, kunnen jullie dit autootje in elkaar steken. 

 

Groetjes Beertje en Hans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rararara wie is de oudleiding? 

- Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?  

Heel mijn familie heeft in de chiro gezeten. Het was dus een logisch gevolg dat ik ook 

naar de dichtstbijzijnde chiro ging.  

- Hoelang heb je in de chiro gezeten?  

14 prachtige jaren. 

- Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?  

3 zaligzotte, onvergetelijke jaren.  

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

Het is heel moeilijk om maar 1 moment te kiezen… 

Als aspi zijn we naar Praag geweest met de opbrengst van onze fuif, dat was echt ge-

wel-dig!  

Mijn 1ste  jaar leiding was met 3 toffe medeleidsters, wij waren echt een goed team 

bij de kwiks. Team Dafalgan! 

Het weekend met de speelclub tijdens mijn 2de jaar leiding was ook fantastisch met 

mijn medeke Jolien. We gingen bowlen en hielden een reuze pyjamafeestje. 

In mijn laatste jaar had ik de meest dankbare groep die ik mij kon inbeelden. Samen 

met Margot heb ik mij enorm geamuseerd, walibi, wrecking ball, proefjes,… 

Vooral ‘het samen 1 familie vormen’ vind ik geweldig. Dankzij de chiro heb je 

vrienden voor het leven die je steunen, waarmee je marginaal kan doen, kan lachen, 

je amuseren en waar je ook terecht kan voor een serieus gesprek. 

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

Zonder twijfel! 

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

Speelclub, kwiks en tippers hebben allemaal wel hun leuke kantjes zoals je hierboven 

kan lezen. 

- Hoe zie je je verdere toekomstplannen? 

Nog veel ginnetjes drinken, reisjes maken en een mooie boomhut hebben om in te 

wonen.  

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

Ooit, waarschijnlijk wel! Of het lekker is, dat kan ik niet beloven… 

 

  



Rararara wie is de oudleiding? 
- Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?  

Via mijn oudere zus. Zij ging al een paar jaar naar de chiro en kwam altijd met leuke 

verhalen terug thuis. Haar enthousiasme heeft me aangestoken en vanaf mijn zes 

jaar stond ik dan ook elke zondag paraat! 

 

- Hoelang heb je in de chiro gezeten?  

16 jaar 

 

- Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?  

4 supertoffe jaren! (die jammer genoeg voorbij gevlogen zijn ) 

 

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

Da’s wel een moeilijke keuze… In het algemeen sowieso elk jaar op kamp gaan: tien 

dagen lang elke dag chiro! En om er dan 1 moment uit te pikken dat nog vers in mijn 

geheugen zit: meespelen in het thema van mijn laatste kamp, met een rol op mijn lijf 

geschreven ;) Vooral de dag waarop Gust als gekke nar uit een doos moest springen 

en Ferre, Laura, Celien en ikzelf ook echt wegsprongen van het verschieten, blijf ik 

geweldig vinden. 

 

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

Als ze braaf zijn ;) Neenee sowieso hoor, ze moeten toch ergens wat 

kapoenenstreken leren ;) én je maakt er vrienden voor het leven!  

 

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

De pinkels! Je krijgt van hen zoveel waardering en dankbaarheid terug, dat is 

ongelofelijk. Ook het feit dat je hen allerlei nieuwe dingen kan leren, de vele 

spelletjes, maar ook bijvoorbeeld lief zijn voor elkaar, delen, spelen in groep, … 

Natuurlijk heeft ook mijn geweldige medeleidster van toen hier ook een ietsiepietsie 

voor gezorgd! Maar natuurlijk heb ik ook genoten van de andere groepen die ik 

leiding gaf en al mijn medeleidsters!  

 

- Hoe zie je je verdere toekomstplannen? 

Mijn stage tot een goed einde brengen en dan iets later dan gepland met een 

(hopelijk) succesvolle bachelorproef mijn jaar afsluiten in juni. En ondertussen 

natuurlijk geen enkel chirofeestje missen!  

 

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

Momenteel heeft chiro Karreveld al een talrijke en talentvolle kookploeg en mogen 

ze hun beide pollekes kussen, maar moest de vraag mij ooit gesteld worden denk ik 

dat ik dit zeker niet afsla! 

 



 

Kalender  

Januari  

❖ 7 januari : Chiro  

❖ 14 januari : Chiro 

❖ 21 januari : Chiro 

❖ 28 januari : Chiro  

Februari 

❖ 4 februari : geen  Chiro 

❖ 11 februari : Chiro 

❖ 18 februari : Chiro 

❖ 25 februari : Chiro 

 

 

Maart  

❖ 4 maart : Carnaval in het Chiro  

❖ 11 maart : geen Chiro   

❖ 18 maart : Chiro  

❖ 25 maart : Chiro 

April  

❖ 1 april : geen Chiro 

❖ 2 april : Chiro - Paasmaandag  
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