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Wist je dat… 

 Het vandaag Paasmaandag is?  

 Dat dit de dag na Pasen is?  

 Pasen steeds op een zondag valt?  

 Wij stiekem al heel lang uitkijken 

naar die dag? 

 Wij dan lekkere paaseitjes mogen 

zoeken en eten?  

 Je niet teveel eitjes mag eten?  

 Je hierdoor buikpijn kan krijgen?  

 Wij op paasmaandag steeds met iedereen gaan 

zwemmen?  

 Dat het dit jaar weer heel leuk was? 

 Paaseiland bestaat?  

 Dit een eiland is in de Grote Oceaan? 

 Jullie daar zeker eens moeten naartoe gaan?  

 Je paaseieren maximum een jaar kan bewaren? 

  Dit wel in grote afgesloten plastieken dozen 

moet? 

 Wij dit zeker eens gaan proberen?   

 kippen leggen ongeveer 265 eitjes per jaar? 

 Per week zijn dat 5 eieren? 

 Dit natuurlijk niet onze paaseitjes zijn?  

 Paaseitjes veel lekkerder zijn? 

 Olifanten niet kunnen springen?  

 Ze het moeten proberen op een trampoline?  

 de trampoline meteen doorzakt?  

 Dit misschien toch niet zo een goed idee is?  

 We het nu over iets anders gaan hebben?  

 Wij onze eigen website hebben?  

 Deze je zeker eens moet bezoeken?  

 Dit de link is: http://www.chiropepingen.be/ ? 

 

http://www.chiropepingen.be/
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 Wij met z’n allen Joyvalle en 

Appelsientje flapjes 

verzamelen?  

 Per 10 flapjes 1 liter melk of 

sap krijgen?  

 Wij veel flapjes willen?  

 Je die flapjes aan je leiding mag 

geven? 

 Het een lach op hun gezicht zal toveren?  

 Dit een goede work- out is? 

 Hierdoor calorieën worden verbrand?  

 100 keer lachen gelijk staat aan 15 minuten 

fietsen?  

 wij vaker gaan lachen?  

 Jullie dit ook mogen doen?  

 De wereld er dan veel mooier uitziet?  

 …  
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Paasgedichtjes 

De Paashaas zegt: 

O jongens toch, wat druk 

Er moet nog veel gebeuren 

Ik moet alleen vandaag al 

Driéhonderd eitjes kleuren! 

De kip zegt: 

Ja wat nu, druk,  druk, druk? 

Dat moet jij nu juist zeggen 

Want voor jij eitjes kleuren kunt 

Moet ik ze nog geen leggen! 

 

Haasje, haasje hupla hop 

Kleur je mooie eitjes op 

Breng ze rond met goede wensen 

Vrolijk Paasfeest, beste mensen! 
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Ieder jaar heeft de speelclub het voor elkaar: 
we vinden het niet gauw te raar! 
We hebben rood, blauw of knalgroen haar, 
en dragen alle kleuren door elkaar. 
Heb jij een Legopak of ben je verkleed als barbaar, 
we proosten we op carnaval, want met dat feest zijn we nog lang niet 
klaar! Met carnaval is iedereen je vriend, 
het maakt niet uit wat je verdient. 
En ook al ben je na een feestje moe, 
je vrienden komen naar je toe! 
Hou het toch wat daagjes vol, 
want in het hele jaar beleef je niet zo veel lol! 
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Liefste Kwikjes 

We zitten ondertussen al bijna in de helft van ons Chirojaar maar niet getreurd, er komen 

nog heel veel leuke momenten aan! ☺  

We zetten onze momenten tot nu toe even op een rijtje: 

• We begonnen ons jaar al direct goed met een ganse 

dag Chiro, we gingen namelijk naar Hofstade! Frietjes 

eten en Kajakken is jullie ding wel. 

 

• Ladder competitie spelen met 4 Kwiks was niet zo 

simpel maar het is ons toch gelukt. 

 

• Met 2e Kerstdag gingen we schaatsen en hebben we 

zelfgemaakte frietjes gemaakt, aardappelen schillen 

en in reepjes snijden onder begeleiding van onze kokkin Ulrike. ☺  

 

• Sinterklaas is langs geweest op ‘t Chiro en die wist ons te vertellen dat alle Kwiks 

heel braaf zijn geweest en kregen als beloning een lekker zakje snoep. Houden zo is 

de boodschap!  

 

• Fleur, Isabeau en Laure kunnen samen heel goed in koor zingen 

en zijn dus de ideale 3 koningen van de groep.  

 

• Éen voor één zijn jullie allemaal hele goede ninja’s , ieder op zijn 

eigen manier. 

 

• Lui doen in ’t Chiro kan natuurlijk is en dat doen de Kwiks door 

een film te kijken op zolder. 

 

• We hebben genoten van 

onze eerste lentedag. Door de beken stappen en 

ons vuilmaken met modder was een verfrissing voor 

ons allemaal. Jammer dat we afscheid moesten 

nemen van Castaar, ons ei. 
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• En als laatste, Carnaval in ’t Chiro! Zo een 

mooie Unicorns heb ik nog nooit gezien! 

Wie was Prinses carnaval? Ons Inne! Goed 

gedaan! ☺  

 

Kortom, het is al een mooi half jaar geweest en het 

wordt nog mooier!  

Kusjes en knuffels  

xxx Ulrich en Jinsey 
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Het leven zoals het is: ELI-ASS 
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Beste Tippertjes, 

Ten eerste willen wij jullie al eens bedanken voor de afgelopen 

zondagen opt Chiro. We hebben ons echt al rot geamuseerd want 

jullie zijn stuk voor stuk leuke meisjes. We hebben voor jullie een 

woordpuzzel gemaakt hopelijk vinden jullie jezelf terug! 

Groetjes Tine en Dien  

De aller coolste Tippers 

N O T J P Q N J G X P Q Z N E N T M 

W W I S U E E Q H Y G Y N O E C R P 

K A N N R Y V H N A V V Z I S T R V 

R L E A D U U W L U R W D R D C Y H 

R I K Z E U B O T U A A R B H R O F 

R C A D V N T V Z K N R S T U K V S 

P E N W D T J O U P P Y U E K B L R 

G B A P E A H Z N V E B L A D C M E 

V B J P R T U H X Q H F E G L F R E 

D U Z F I E V W W F D X L E A I U L 

E U D I O W L E E M F B X D R N Q Y 

T J B N N H I V G W S B C U I O Y A 

E B T U X L S S G O H Q L F W R L K 

L W I O E T E Z A S Y L L A U F E E 

R O O M P D E Z F G B N M P P S J O 

B D A Y H U V I X G S E U P N E P A 

O A I V L I S H K B G L P A F E B E 

L V O E V M H D M A R T E I E S V S 
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Dag lieve toppertjes,  
Dag lieve toppertjes,  
Zoals jullie wel al weten was het voor ons al een tof jaar! 
Hopelijk vonden jullie dat ook. Want wij hebben ons al 
geamuseerd, zoals onze tocht door Halle en het voetbalveld in 
Beire zijn wei ;). Iedereen is stuk voor stuk topkerels, en 
hopelijk blijven jullie amuseren! Hieronder vind je al een 
aantal souvenieren van dit jaar al.  
 

Kusjes jullie leiding! 
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Kerels  

 

Chiro is levend vier-op-een-rij spelen 

en er toch voor zorgen 

dat niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt 

Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan 

en tegelijk af en toe heel bewust 

halt houden 

Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen 

en toch elkaars grenzen leren aanvoelen 

en respecteren 

Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde 

en tegelijk oren hebben naar 

de fijnste stemmetjes in de groep 

Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak duwen 

en toch weigeren anderen 

in hokjes te stoppen 

Iedereen geeft een andere betekenis aan chiro maar uiteindelijk draait het om 

1 ding 

Het is iedereen samen, mensen van verschillende leeftijden en geslachten. 

Het is het samen zijn van al deze mensen dat het chiro maakt tot wat het is 

Een grote groep vrienden 
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Liefste Tiptiens 

 

Wist je dat we met 15 geweldige tiptienwijven zijn?  

Wist je dat deze meiden bijna elke zondag paraat staan? 

Wist je dat Fee al het langst in het chiro zit van de tiptiens?  

Wist je dat Emilie nieuw is?  

Wist je dat Frauke onze prinses carnaval is dit jaar?  

Wist je dat Charlotte een grote fan van Musically is?  

Wist je dat Ellen de beste dansmoves heeft?  

Wist je dat Nina in Leuven woont?  

Wist je dat Ineke een kleine baby broer heeft?  

Wist je dat Sanka 2 broers en 1 zus heeft? 

Wist je dat Anna een zotte doos is? 

Wist je dat Manou een echt fotomodel is (ahum)? (Dat zal je binnenkort zien op 

onze foto’s van de spaghetti fotoshoot) 

Wist je dat Jade heel sportief is?  

Wist je dat Chloé een heel knappe meid is?  

Wist je dat Lisse heel veel hobby’s heeft?  

Wist je dat Merel het soms niet zo goed snapt maar het uiteindelijk toch altijd 

goedkomt?  

Wist je dat Phebe heel veel kan eten en toch mager blijft? 

Wist je dat ze heel veel van Mcdonalds houden?  

Wist je dat ze elk wel zeker 5 hamburgers op zouden krijgen?  

Wist je dat de leiding dit ook wel zou kunnen?  

Wist je dat we bijna onze spaketikermis hebben namelijk 22 april in de 

parochiezaal in Pepingen? 

Wist je dat iedereen hier heel welkom is!!!!! 

Wist je dat we samen met de kerels kaarten hiervoor verkopen?  

Wist je dat als iedereen komt eten we heel veel leuke dingen kunnen doen op 

kamp?  

Wist je dat we onlangs foto’s hebben getrokken met spaghetti?  

Wist je dat deze niet zo elegant zijn uitgedraaid?  

Wist je dat de leiding de tiptiens heel graag ziet???  

Wist je dat ze hun geen betere groep hadden kunnen voorstellen?  

Wist je dat dit nu de laatste zin is?  
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Heel veel smakkerds  

Anke & Febe  
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Beste aspi jongens, 

Binnenkort vertrekken jullie samen op 

voorwacht, en dat overleefd Matthijs nooit 

alleen met zulke varkens als jullie! Maar om 

hem te ondersteunen is er natuurlijk nog 

altijd de nieuwe, mysterieuze, leider X. 

 wie is hij? wat doet hij? Wat drijft hem? 

 

 

-Leider x, kan je ons al iets vertellen over je identiteit? 

Nieje, nieje, nieje! Mijn identiteit kan ik nog niet verklappen, maar ik hou 

wel van flauwe grappen. 

-Waarom ga je met de aspi’s mee op kamp? 

Awel e, op een zekere dag (ik denk een donderdag) kwam ik Matthijs 

tegen op straat en daar geraakten we aan de praat. Hij snikkerde en 

snuiterde en was heel sneu, hij vertelde tegen mij ‘ik ben die aspi’s … 

moe’. Hij lag daar op de grond zo te wenen en ik dacht bij mezelf ‘amai 

die heeft lange tenen’. Ik hoorde zijn problemen in de chiro en ik zei ‘i’m 

your hero!’. 

-Wat heb je onze aspi’s te bieden? 

 Niet veel, mijn spaarrekening is momenteel leeg. 

-Nee nee, we bedoelden eerder wat zijn je kwaliteiten als leider? 

Aaaaaah zo! Ik ben misschien niet de grootste van het land, maar als ik 

een mop begin te vertellen ist altijd wel plezant! Verantwoordelijkheid 

en zelfkennis zijn mijn grootste troeven, alleen ben ik een beetje bang 

van boeven. 

-Wanneer kan je je identiteit onthullen? 

 Een van de komende zondagen kom ik is met mijne voit, endan ist zeker 

dikken boit. 
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CARNAVAL IN ’T CHIRO 

Joepieee, carnaval op ’t chiro, één van de tofste dagen van het jaar!! Hier keek iedereen natuurlijk 

enorm naar uit. En wat was iedereen weer mooi verkleed, van legoblokjes tot eenhoorns, van 

smurfen tot flamingo’s! We zagen meteen dat het een geweldige dag ging worden! 

 

 

Na openingsformatie werden alle leden verdeeld volgens afdeling en konden de super toffe spelletjes 

meteen beginnen. Zo speelden we de stoelendans, kat en muis,…  

Terwijl leden en leiding zich volop amuseerden, ging de jury rond om te kijken wie het beste verkleed 

was per groep. Zo konden we later de prins en prinses carnaval 2017 bekend maken! 



 
28 

 

 

Eens alle spelletjes gespeeld waren, werd iedereen bij elkaar geroepen en was het tijd voor de 

bekendmaking van de prins en prinses carnaval 2017! Zij werden beloond met een mooie kroon. 

Hier een overzichtje van onze prinsen en prinsessen carnaval per afdeling: 

 

Prins en prinses carnaval 2017 van de papi’s! Prins en prinses carnaval 2017 van de speelclub! 
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Prins en prinses carnaval 2017 van de   Prins en prinses carnaval 2017 van de tito’s! 

rakwi’s! 

 

Prins en prinses carnaval 2017 van de keti’s Prins en prinses carnaval 2017 van de leiding! 

en aspiranten! 

 

Nu tijd voor de stoet! Met zen allen deden we een klein toertje in Beert met veel muziek en 

ambiance. De prinsen en prinsessen mochten plaatsnemen op onze sjaar en de rest volgde, al 

dansend natuurlijk! 
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Deze dag konden we niet beter afsluiten dan met een fantastisch feest en natuurlijk veel confetti!  

 

 

Nadien mocht iedereen naar huis (met natuurlijk een kostuum vol confetti! ☺ ) 

Zoals elke keer was het weer een fantastische zondag met veel plezier! 
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Hopelijk tot volgend jaar! 

De doedietreporters 

 

(VAN LINKS…. NAAR RECHTS!!) 
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Spelletjes 
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Oplossing : A)Karton – B) Pruiken – C) Bangkok – D) Knipoog  
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Rararara wie is de oudleiding? 
- Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?  

Mijn ouders zaten zelf jaren in Chiro Karreveld waardoor ze er voor gekozen hebben om mij 

naar dezelfde chiro te sturen, ookal bevond er zich een andere bij mij in de buurt. Ik ben hen 

er allesinds heel dankbaar voor ☺ 

- Hoelang heb je in de chiro gezeten?  

In het totaal heb ik 14jaar in de chiro gezeten. 

- Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?  

Ik ben drie jaar leiding geweest, waarvan ik 1 jaar voor de helft in het buitenland zat ☺ 

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

Er zijn zo oneindig veel leuke momenten geweest dat ik er moeilijk eentje kan uitpikken. 

Maar zowel in mijn jaren als lid als in mijn jaren als leiding vond ik de bivakken toch de 

zaligste 10dagen van mijn zomervakantie!  

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

Zeker en vast! Ik heb er zelf ook heel veel uit geleerd en de vrienden die ik daar heb 

gemaakt, zijn vrienden voor het leven.  

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

Ik vond de kwiks een zeer leuke groep omdat ze nog heel speels zijn, maar wel al oud genoeg 

om hun eigen plan te trekken. Dit was ook mijn eerste groep en ik denk dat deze groep je 

sowieso wel bijblijft.  

- Hoe zie je je verdere toekomstplannen? 

Ik beëindig dit jaar mijn studies en ben er nu wel klaar voor om in het werkleven te stappen 

zodat ik wat centjes kan verdienen. Daarnaast wil ik nog veel reizen doen en vanalles 

ontdekken!  

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

Dat lijkt me een zeer leuke ervaring, maar aangezien ik helemaal geen keukenprinses ben ga 

ik toch passen ;)  
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Rararara wie is de oudleiding? 
- Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?  

Ik zat in mijn lagere school in het schooltje van Bellingen ( wat niet zo dicht bij mijn 

deur was),en daar gingen vele vrienden van mij naar t’chiro van Beert en ik hoorde 

hun altijd zo’n heerlijke verhalen vertellen op de speelplaats.Dus ik werd een beetje 

jaloers ☺ en wou ook een proeven van de chiro vibes samen met mijn oudere broer 

en zus. Ook al was de chiro van Sint-Pieters-leeuw dichter bij mij thuis. Toch ging ik 

liever samen met mijn broer en zus naar Beert! Omdat dat nu eenmaal de beste chiro 

is van heel de wereld! ;)  En die keuze dat ik op een hele jonge leeftijd nam ( ik was 

namelijk nog maar pinkel) is de beste beslissen die ik ooit op zo een jonge leeftijd heb 

genomen ;)!  

- Hoelang heb je in de chiro gezeten?  
10 heerlijke jaren 

- Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?  
 4 wonder mooie jaren 

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

Hmm, dat is een hele moeilijke, ik heb zo veel mooie momenten beleefd op tchiro. 

Maar moet ik er maar één van mogen kiezen dan is het was als ik zelf nog lid was ( 

namelijk aspirant) en we gingen samen met onze leiding een weekendje naar Praag. 

Om ons einde van ons jaar mooi af te sluiten en dat hebben we daar ook in 

schoonheid afgesloten, want daarna nemen we een grote verantwoordelijk op onze 

schouders, we werden daarna namelijk leiding. En dat was toch een grote stap naar 

volwassenheid en eentje die ik mij nooit zal beklagen in mijn leven. 

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

Zeker dat! Ik zal hun zelf niet moeten verplichten om naar chiro karreveld te komen 

want ik weet dat het onmogelijk is om onze chiro niet leuk te vinden! Ik zal hun warm 

maken met al de mooie herinneringen die ik heb mee gemaakt. En je krijgt er 

vrienden voor het leven er gratis erbij dus dat is zeker mooi mee genomen. 

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

Elke groep aan wie ik leiding gaf zal ik zeker nooit vergeten. Maar de kleinste de 

pinkels hebben mijn hart gestolen;). Omdat zei met zo een grote ogen van 

verwondering naar jou konden kijken. Ze kon ze iets bij brengen op een hele speelse 

manier. Ze waren met het kleinste iets al gelukkig. Natuurlijk heeft mijn fantastische 

medeleiding die ik toen had er ook veel mee te maken! Daarom wil ik mijn enorme 

dankbaarheid nog een uiten naar ons liefste Manonke ( Mammoet) en Mie voor dat 

geweldige jaar om nooit meer te vergeten! Lots of love 

- Hoe zie je je verdere toekomstplannen? 

Ik studeer bijna af als verpleegster en daarna gaan we het grote mensen leven in. We 

gaan beginnen met te werken zi ;). Ook ben ik een  grote reis momenteel aan het 

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

Goh ja, ik denk dat het moeilijk zal zijn om de kookouders hun kookkunsten na te 

kunnen creëren, maar ik zou het wel willen proberen later ;) we zullen zien wat de 

toekomst ons brengt!   
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Als je graag wafeltjes zou kopen om de 

tito’s te steunen, kan je dit briefje 

uitknippen en de eerstvolgende zondag 

afgeven aan je leiding. Alvast bedankt!  

 

Ik …………………………………….…… van 

groep …………………….………. zou graag 

wafels kopen. 

 …….. x chocolade wafels ( 5 euro per 

doos) 

 …….. x vanille galletjes ( 5 euro per 

doos)  

Totaalprijs …………… 
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Allemaal komen 12 en 13 mei naar het 

feestweekend van Chiro Karreveld.  

 

Vrijdag 12 mei houden we een gezellige café/dans 

avond met leuke bandjes uit de buurt.  

 

Zaterdag 13 mei hebben we naar jaarlijkse 

gewoonte ook weer een leuke fuif op het 

programma. Deze begint om 19 uur voor de 

allerkleinsten en om 21uur voor de grotere!  

 

Hopelijk tot dan!  
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De kookouders van 
Chiro Karreveld Pepingen 

organiseren voor de 4de maal een

Bestel vóór 7 mei 2017 en kom je menu op 28 mei 2017 
tussen 10.30 uur en 13.00 uur 
afhalen in ‘t Zaaltje te Beert.

De opbrengst van deze activiteit gaat integraal naar het KOTK-project

Hoe bestellen ?
- online: surf naar www.kookouderschiropepingen.be
- mail je bestelling naar takeaway@kookouderschiropepingen.be
- vul onderstaande strook in en bezorg dit aan één van de kookouders*.

Opgelet: je bestelling is pas definitief wanneer het bedrag overgeschreven is op het rekening-
nummer BE06 3770 0302 4922 (op naam van Agneessens Greet). Graag je naam en take away 
vermelden als mededeling.

Vrije bijdragen kunnen eveneens gestort worden op bovenstaand rekeningnummer (met vermelding 
“vrije bijdrage Into my Arms”)

B
e

st
e

lb
o

n
 t

a
k

e
 a

w
a

y Familianaam:  .................................................................................................................................... Voornaam  ..........................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer + gemeente:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

GSM- of telefoonnr.: .............................................................................................................  E-mail:  .............................................................................................................................................................  

Menu Prijs/stuk Aantal Totaal

Aspergeroomsoep 3 euro

Italiaanse pastaschotel 10 euro

Vegetarische pastaschotel 10 euro

Warme visschotel met puree 13 euro

Stoofpotje met puree en slaatje 11 euro

Chocomousse 3 euro

Fruitsla 3 euro

Totale bedrag over te schrijven

Bestelling pas definitief wanneer 
bedrag overgeschreven is !

"

*Verantw. uitg.: Kookouders Chiro Karreveld Pepingen, Hollestraat 5, 1673 Beert
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Kalender  

April  

• 2 april : Chiro 

• 9 april : Chiro 

• 16 april : geen Chiro 

• 17 april : Paasmaandag  

• 23 april : Chiro  

• 30 april : geen Chiro  

 

 

Mei 

• 7 mei : Chiro 

• 14 mei : geen Chiro 

• 21 mei : Chiro 

• 28 mei : Chiro  

 

 

Juni  

• 4 juni : Chiro  

 

 

Vanaf 11 juni is er geen Chiro meer. We zien jullie 

allemaal graag terug op kamp!!  

 


