Doediet overgang 2018

Vu: Ulrike Dessers
Marcel Ravetstraat 4
1673 Beert

Wist je dat…
-

Er alweer een chirojaar voorbij is?
Dit ook weer een superleuk jaar was vol leuke herinneringen?
Het kamp er eentje van was?
Het dit jaar in Arendonk was?
De tijd daar voorbij gevlogen is?
Er nu een nieuw jaar voor de deur staat?
Er nieuwe leiding is bijgekomen?
We heel blij zijn met hun in onze leidingsploeg?
Zij helemaal klaar zijn voor het nieuwe jaar
We ook de oude leiding zullen missen?
Het vandaag hun laatste dag was als leiding?
Wij hun zeker nog zullen zien?
We binnenkort ons trogfestijn organiseren?
Het doorgaat op 20 en 21 oktober?
Je dit weekend moet vrijhouden in je agenda?
Er zowel frietjes als puree zal zijn?
We daarmee hulp krijgen van de kookouders?
Zij heel lief zijn?
Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
Wij dit wel zeer goed kunnen?
Kinderen dit soms doen om regendruppels op te vangen
Mensen tussen 5 en 6 jaar het meeste lachen?
Het heel gezond is?
En het je knapper maakt?
Wij heel veel lachen int chiro?
Wij dus hele knappe mensen zijn?
– 89,2 ⁰C de koudste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Dit op de zuidpool was?
Wij er geen last van hadden?
We dan 10 jassen moeten aandoen?
De herfst weer voor de deur staat?
Wij de zomer heel hard zullen missen?
Als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
Je zult merken dat je neus in de weg zit?
Iedereen dit nu geprobeerd heeft?
Afgelopen zomer ons 45 jaar was?

-

Wij dit gevierd hebben met een feestweekend?
Bram en Lennert er ook bij waren?
Bram de vaste gitarist is van Niels De Stadsbader?
Wij enorm genoten hebben van dit weekend
Wij iedereen willen bedanken?
Wij hopen dat er nog eens 45 jaar bijkomt?
Dit niet meer voor onze generatie zal zijn?
Chocola je gelukkig maakt?
Dit door een stof die vrijkomt in de hersenen?
Deze stof endorfine heet?
We daardoor een geluksgevoel krijgen?
Wij nog heel veel chocola gaan eten?
Wij ook buikpijn zullen krijgen?
Je gewoon naart chiro kan gaan voor dat geluksgevoel?
Dit nog leuker is dan chocola eten?
Een slak 3 jaar kan slapen zonder te eten?
Hij hiermee een ijstijd kan overleven?
Wij dit zeker niet kunnen?
Er volgend jaar een nieuw doediet team voor je klaar staat?
Zij hun best zullen doen om leuke weetjes en spelletjes te verzamelen?
Wij dit zullen missen?
Wij jullie een mega fijn jaar toewensen!
…

Groetjes, het doediet team

NAAM
Anke Hostens
Britt Vandenbrande
Charlotte De Ridder
Anke Vandenberghen
Fee Dubois
Silke Marit
Frauke Vanmeulder
Dien De Maeseneer
Lien Vandevelde
Fien Erzeel
Laura Tiels
Celien Delestinne
Ulrike Dessers
Jinne Van Snick
Stan De Maeseneer
Klaas Van Cutsem
Harold De Ridder
Marijn Vandevelde
Raf Borremans
Kasper Marroyen
Tijl Agneessens
Ferre Van Weyenberg
Jordy Dekegel

ADRES
Kestergat 1, 1670 Pepingen
Grimmigenstraat 14, 1673 Beert
Sint-Niklaasstraat 23, 1540 Herfelingen
Beertstraat 7a, 1670 Pepingen
Trapkensstraat 4, 1673 Beert
Trop 13, 1670 Pepingen
Bosstraat 22, 1670 Heikruis
Kiethomstraat 3, 1673 Beert
Bruneaustraat 48, 1755 Kester
Hollestraat 5, 1673 Beert
Kerkstraat 5, 1670 Pepingen
Daelestraat 6, 1674 Bellingen
Marcel Ravetstraat 4, 1673 Beert
Nieuwe Baan 5, 1674 Bellingen
Kiethomstraat 3, 1673 Beert
Daelestraat 20, 1674 Bellingen
Sint-Niklaasstraat 23, 1540 Herfelingen
Steenweg op Elingen 25, 1670 Pepingen
Kestersesteenweg 35, 1670 Pepingen
Zwarte Molenstraat 1, 1671 Elingen
Ninoofsesteenweg 648, 1500 Halle
Grote Weide 14, 1500 Halle
Steenweg op Edingen 187/2, 1480 Saintes

De hoofdleiding (Celien & Stan) : hoofdleiding@chiropepingen.be
De VB, Steven D'Haemer : vb@chiropepingen.be
De kookies : kookouders@chiropepingen.be
De leidingsploeg : leiding@chirokarreveld.be

Andere contactgegevens :

GROEP
Pinkels
Pinkels
Pinkels
SPM
SPM
Kwiks
Kwiks
Tippers
Tippers
Tiptiens
Tiptiens
Aspi-M
Aspi-M
Aspi-M
Pagadders
Pagadders
SPJ
SPJ
Rakkers
Rakkers
Toppers
Toppers
Kerels & Aspi-J

LEIDINGLIJST 2018-2019
NUMMER
0474/10 48 34
0474/07 65 85
0468/32 27 83
0488/75 21 63
0476/80 46 01
0491/24 65 76
0498/43 81 32
0471/13 30 08
0498/34 71 42
0478/01 60 06
0484/05 62 21
0493/73 19 76
0492/03 26 27
0479/08 56 35
0491/07 92 59
0491/10 40 21
0483/11 20 61
0470/05 04 30
0471/07 09 03
0474/49 40 63
0493/72 59 08
0472/40 79 30
0491/23 63 25

E-MAIL
hostensanke1@hotmail.com
britt.vandenbrande19@gmail.com
charlotte.de.ridder123@gmail.com
vandenberghen.anke@gmail.com
fee-dubois@live.be
silke.marit14@gmail.com
vanmeulderfrauke@gmail.com
dien.demaeseneer@hotmail.com
lien1.vandevelde@hotmail.com
fienerzeel@hotmail.com
laura.tiels@hotmail.be
celien-delestinne@outlook.com
ulrikedessers@gmail.com
jinne.van.snick@hotmail.com
stan.demaeseneer1@hotmail.com
klaasvancutsem@hotmail.com
de.ridder.harold@gmail.com
vandevelde.marijn@gmail.com
raffer.borremans@gmail.com
kasper.marroyen@hotmail.be
tijlag@hotmail.com
ferrevw@gmail.com
jordydekegel@gmail.com

GEBOORTEDATUM
10/06/1997
19/10/1999
5/12/2001
23/11/1999
20/04/2001
15/06/2000
5/07/2001
27/11/1999
4/11/1999
15/09/1998
9/06/1999
11/03/1997
12/02/1998
13/10/1998
28/07/1998
24/10/2001
18/06/1998
1/04/2000
23/03/1999
11/12/2001
29/05/1997
18/06/1998
2/11/1998

Naam: Charlotte
Zo word ik ook wel eens genoemd: Carla
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 12 😊
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: eten, feesten & slapen
Vakantiebestemming van mijn dromen: Bali
Dit zing ik onder de douche: Dromendans - Vinzzent
Mijn grootste talent is: 12jes spotten
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: meeste chicken nuggets eten
In deze frituur ben ik vaste klant: voorlopig hogenberg
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog
De beste raad die iemand me ooit gegeven heeft: liever te dik in de kist
dan weer een feestje gemist – Stef Ekkel & René Karst
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Before I go to sleep
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
kip (kip nugget ja, kip nugget ja, kuikenkippenklompje ja ja ja ja)
Eigenschappen waar ik trots op ben: sociaal
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Anke Hostens (aka muis)
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Tiptienjaar met muis & havik
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: elke zondag dikke vette pret
Uitspraak die me op het lijf geschreven is:
TopWonderfulAmazingAwesomeLolFantastic
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺
Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Naam: Fee Dubois
Zo word ik ook wel eens genoemd: Paedra Pedrae
Leeftijd: 17
Burgerlijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de Chiro: 12 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: veel en lekker
eten
Vakantiebestemming van mijn dromen: Nieuw-Zeeland
Dit zing ik onder de douche: Dromendans - Vinzzent
Mijn grootste talent is: uitslapen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: het langste kamp ter wereld
In deze frituur ben ik vaste klant: waarschijnlijk Mc Donalds
Mijn humor valt het best te omschrijven als: niet omschrijfbaar
De beste raad die ik iemand me ooit
dansen. –Merel VDB

gegeven heeft: Niet treuren, maar

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Knorretjes Grote Film, een klassieker
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
gezellige, dikke, luie kat
Eigenschappen waar ik trots op ben: mijn schoenmaat, 38, ideaal
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro?

Pèbè VGN

Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Stadscamping Tilburg
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: veel energie
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: - Beert is de hoofdstad van
Pepingen Tot slot nog enkele
Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

(aartsmoeilijke)
keuzes ☺

Naam: Frauke
Zo word ik ook wel eens genoemd: Frau
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 11 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: muziek en dans
Vakantiebestemming van mijn dromen: Italië
Dit zing ik onder de douche: Dromendans
Mijn grootste talent is: lomp zijn
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: zoveel mogelijk eten
In deze frituur ben ik vaste klant: friettoren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog
De beste raad die iemand me ooit

gegeven heeft: gewoon u dinge doen

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Finding Nemo
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Koala, eet heel de dag door
Eigenschappen waar ik trots op ben: energierijk ( behalve in de ochtend )
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Ik heb niet echt 1 groot voorbeeld
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Vorig kamp met 2 daagse overnachten
met tenten in een bos
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: dat ik mij helemaal ga geven
om er een kei tof jaar van te maken
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: niet alles hoeft altijd snel te gaan
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺
Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Naam: Kasper Marroyen
Zo word ik ook wel eens genoemd: kapser
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 11 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: voetbal
Vakantiebestemming van mijn dromen: Australië
Dit zing ik onder de douche: Roméo Elvis, Le motel - Lenita
Mijn grootste talent is: helemaal niks doen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: meeste bicky burgers opeten
binnen de minuut
In deze frituur ben ik vaste klant: onder den toren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droogjes
De beste raad die ik iemand me ooit
is gemakkelijk

gegeven heeft: het is niet moeilijk, het

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Deadpool
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
schildpad, volgens sommige mensen ben ik aan de trage kant
Eigenschappen waar ik trots op ben: luisterend oor, staat altijd klaar
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? De Gustaaf
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: leefweek en voorwacht
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: iemand die gemotiveerd is en
plezier wil maken
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: leef altijd volgens de wet van de
minste moeite
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺
Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Naam: Klaas Van Cutsem
Zo word ik ook wel eens genoemd: Klaasje
Leeftijd: 17 jaar
Burgerlijke stand: gehuwd - 2 kinderen
Aantal jaren in de chiro: 13 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Muziek spelen en 4x4 rijden.
Vakantiebestemming van mijn dromen: 1673 Beert
Dit zing ik onder de douche: Oesje-Kamiel Spiesens
Mijn grootste talent is: Mensen op hun systeem werken.
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Het wereldrecord FC De
Kampioenen kijken.
In deze frituur ben ik vaste klant: Frituur Mint (Arendonk)
Mijn humor valt het best te omschrijven als: Zeer droog.
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: Gewoon doen.
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Bengeltjes-K3
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Ik zou mezelf vergelijken met een olifant. Deze past zeker niet in een
porseleinen winkel.
Eigenschappen waar ik trots op ben: Teveel om op te noemen.
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Han voor zijn positieve invloed.
Tofste chiroherinnering tot nu toe: De fantastische leefweek.
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Dat ik me honderd procent zal
geven.
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Een goei appeltaart maakt ge niet
met peren.
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺
Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Naam: Marijn Vandevelde
Zo word ik ook wel eens genoemd: Marinus
Leeftijd: 18 jaar
Burgelijke stand: Ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 13 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Mij amuseren met vrienden.
Vakantiebestemming van mijn dromen: Hawaii
Dit zing ik onder de douche: Eminem “Till i collapse”
Mijn grootste talent is: Mijn twee broers thuis ambeteren.😉
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Hoogspringen met slippers.
In deze frituur ben ik vaste klant: Friettoren Pepingen, bij Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: Droog en soms laag.
De beste raad die ik iemand me ooit

gegeven heeft: Niet teveel denken maar gewoon doen.

Deze film MOET iedereen gezien hebben: “Dumb and dumber”
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Een hond, ik vind dit super betrouwbare en behulpzame dieren. Net zoals ik wil zijn voor
mijn vrienden.
Eigenschappen waar ik trots op ben: Er kunnen zijn als luisterend oor wanneer mensen dit
nodig hebben.
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Gustaaf. Hij kan altijd met de meest zotte
programma’s komen voor zondagnamiddag waar je je als kind super mee amuseert.
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Kamp 2015 me Gustaaf toen we achter onze tent een
tipi gemaakt hadden en daar sliepen in onze hangmatten.
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Dat ik mij voor 100% zal geven zodat de
kinderen op zondagnamiddag zich steengoed amuseren.
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: “Als ge erover gaat, dan gade er goe over”
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺

Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Het doedietteam wenst jullie allemaal alvast een dikke proficiat en
veel succes de komende jaren in Chiro Karreveld!

Lieve lieve pagaddertjes,
Wij willen jullie eerst en vooral bedanken voor het superleuke jaar en kamp dat jullie ons gegeven
hebben. Hopelijk vonden jullie het even leuk als ons? 😉 Dit wouden we toch even kwijt. 😉
Even kort het jaar overlopen:
Weet je nog dat super vette kamp dat we hebben gemaakt in het poeperkesbos?
De smurfendag, daar was alles blauw en was, ieder een smurf van sterke smurf tot Smulsmurf
We hebben ook veel nieuwe vriendjes gemaakt en zo gingen we toch met 11 op kamp.
Op kamp zijn we echt paracomandos geweest we hebben onder het bevel gestaan van Gustaaf en
Cutjes, man wat waren die streng. Niks mocht van hun die dag
Na het kamp was er een korte pauze, maar niet getwijfeld daar waren we weer met het 45 jaar daar
hebben veel plezier gehad met het los shaken van onze poep tijdens het ledenfeest. Gewoon de
max!

Nu het nieuwe jaar begonnen is, zijn er sommige die moeten afscheid nemen van de chiro. Wij
zeggen jullie vaarwel, maar niet bang zijn wij willen jullie zeker wel nog eens komen vervangen. Geen
paniek! 😉

Bedankt en tot ziens

Gustaaf en Cutjes

Hallo lieve Pinkels,
Hier zijn we met ons allerlaatste tekstje van dit Chirojaar.
Wat een leuke tijd hebben we gehad samen en wat een avonturen hebben we beleefd.
Hier zetten we ze nog eens graag op een rijtje met een aantal foto’s:

Hopelijk hebben jullie van dit jaar genoten.
Wij zeker en vast!
We gaan jullie missen en wensen jullie veel plezier
in jullie nieuwe groep en met jullie nieuwe leiding.
Dikke kus en honderden knuffels van jullie
Pinkelleiding.
Celien, Silke en Dien xx

Hé ga je mee naar speelclubland, jij en ik, hand in hand.
Hé ga je mee naar speelclubland, naar speel-club-land.
Dag liefste speelclubmeisjes! Wij: Lien, Anke en Tine hebben jullie dit jaar meegenomen naar
speelclubland. We hebben vanalles samen gedaan op de chirozondagen, ons weekend en uiteindelijk
ook op het bivak. Wij hebben ons zeker en vast geamuseerd en we hopen dat jullie dat ook hebben
gedaan. We wensen jullie nog heel veel plezier in jullie chirocarrière en we gaan jullie zeker missen!

Groetjes van jullie leiding
Lien, Anke en Tine

Hallowki pianisimowki,
na een fantastisch jaar te hebben beleefd vol grappen en grollen leek het ons wel meer dan gepast om
dit in dezelfde stijl af te ronden.
•

Een man: "Mag ik je even storen?"
Andere man: "Ja, wat is er?"
Eerste man: "Niets, ik wilde alleen maar even storen”

•

Vraag: Er staan langs de weg wel eens bordjes met "Zachte berm" Waarom staan er nooit
bordjes met "Harde berm"?
Die krijgen ze daar niet in de grond.

•

Een half paard heeft 2 poten. Hoeveel poten heeft een gans?
2 poten.

•

Er staan 2 schapen in de wei, zegt dat ene schaap tegen die ander: 'Koud hé?' Zegt dat andere
schaap 'Hou je bek, schapen kunnen niet praten'.

•

De juf: "Zeven en zeven, wat krijg je dan Mariëtte?"
Antwoord Mariette: "Heel fijn zand juf!"

•

Een postbediende tegen een man aan het loket: 'Er moet nog een postzegel bij. De brief is te
zwaar.' Zegt die man: 'En met een postzegel wordt hij zeker lichter?'

•

Er viel een kers op de grond, toen had ie een kersenschudding.

Nog eens bedankt voor het leuke jaar en veel plezier bij jullie nieuwe leiding!
Raf en Matthijs.

Liefste kwiks,

Dit is helaas het laatste tekstje dat we voor jullie schrijven dit jaar en hopelijk zijn jullie even
enthousiast met jullie nieuwe leiding als toen jullie ontdekte dat wij voor dit geweldige jaar
zouden zorgen. (ons wel niet vergeten eh xxxxx) Het leek ons wel gepast om enkele mooie
momenten overheen het jaar te showen aan iedereen die het zien wil (stel ons niet teleur en
doe het met elk stukje elegantie dat jullie naar boven kunnen halen als jullie de kans krijgen
om het te laten zien).

Al vanaf dag 1 zagen we dit jaar al helemaal goedkomen.

Ons Lana vond de spinnen wat eng maar
wat Halloween zonder
heksentomatensoep met spinnen???

De liefde spat er vanaf eh seg, en dat
allemaal op Valentijn.

Wat doen we als het koud is buiten?
Lekker chillen met wat popcorn en veel
dekens en kussens natuurlijk!!!

Bingo spelen, lekker eten en gezellig babbelen
in ons bedje en overdag avontuur en plezier
verzekerd, wat moet je meer hebben op een
kwiks weekend?

Last but not least….

ONS LEGENDARISCH BIVAK!!!!!!!!!!!!!!!

Ilaria toch… we hadden nog zo gezegd
dat je je moest wassen…

Hadden we ook al gezegd dat we jullie
en al die gezellige babbeltjes op mijn
matras ook gaan missen?

Wel…

Jullie waren geweldig en we gaan
jullie enorm hard missen als groep

Mega dikke knuffel en kus van jullie
leidsters

XXX Laura en Britt

Hallo vieze rakkertjes,
Jammer genoeg is dit prachtige chirojaar tot een einde gekomen. Maar geen zorgen want het nieuwe
chirojaar zal direct weer beginnen met nieuwe leiding ! En aangezien wij aan jullie en jullie aan ons
toch een beu waren zullen er gelukkig geen traantjes vloeien. Nog enkele dingen die jullie zeker
moeten doen bij jullie nieuwe leiding :
-NIET luisteren naar wat ze jullie vragen
-Elke zondag heel actief zijn (schreeuwen mag)
-Onderbroek van jullie leiding kapot trekken
-GEEN materiaal helpen dragen als ze dat vragen
Ik denk dat jullie hiermee je nieuwe leiding zeeeeer blij zal maken 😊
Groetjes Kiekske en dienen andere xx

Dag tippertjes!
Aangezien dit de laatste doediet van het jaar is, hebben we een paar van onze mooie momenten
naast elkaar gezet!
WAARSCHUWING! Onderstaande beelden zijn niet allemaal even flatterend hehe…
Al tijdens onze eerste zondag leerden we de tippers snel kennen. We ontdekten dat Laura graag
kapster wilt worden en dat Margot en Lotte twee brave nonnekes zijn.

Dat dachten we toch.. Maar iets later kregen we deze pareltjes te zien:

Op een mooie zondagnamiddag vond Otje de liefde van haar leven, een zak chips. Het was liefde op
het eerste gezicht. Jammer genoeg overleed hij iets later, we kregen honger. (sorry Otje)

De tippers bewezen ons doorheen het jaar dat ze veel talent hebben. Zo kunnen ze onder andere
met gemak van 4 kinnen 47658 kinnen maken.

Moest het jullie nog niet opgevallen zijn, de tippers hebben zeker ook potentieel om model te
worden:

En dan het hoogtepunt van het jaar: Bivak!

Merci meisjes voor het leuke jaar!!

Kusjes,
Anke en Jinne

Vieze, onnozele manneks
Met ulle maakt ge toch nogal wat mee; elke zondag geroep en getier,
iets terugzeggen of beginnen babbelen wanneer ge moest zwijgen,
datgene doen waarvan we u expleciet hadden gevraagd om het niet
te doen, hand in hand zonder schaamte de bevolking van arendonk
laten zien hoe mannelijk ge zijn en dan verschieten dat er soms raar
wordt gezien…
Al bij al was er niks wat ge niet zou doen als er daarvoor niet ‘wat is
de kans dat…’ gezegd was, al was dat vaak zelfs niet eens nodig.
Maar hoe waren we zelf ;) Niet voor niks gebeurde het wel al is dat
een van ons gewoon terug lid werd voor ne zondag, en zich daar ook
naar gedroeg.
Het afgelopen jaar was een avontuur, om het zacht uit te drukken,
met hier en daar misschien eens wat frustratie of wat tegenslagen,
maar vooral met veel gezever en gelach, veel amusement en
oneindig veel schone herinneringen. Langs den buitenkant misschien
ne groep ‘echte mannen’, maar langs den andere kant gasten met
een klein hartje, zoals wel al is gebleken. Hoe onnozel er ook gedaan
werd de afgelopen weken, het is wel gebleken dat iedereen die zich
het afgelopen jaar nen topper kon noemen, ne geweldig
enthousiaste en sympathieke mens was.

Mannen, wij zijn fier om het over jullie gehad te kunnen hebben als
‘onze gasten’.

X(…)XX Ferre en Harold

Hey Swa,
Waar zullen we beginnen? Bij de lompe stoten van Jorrit of de onnozele opmerkingen
van Joppe? Steeltjes dat het weer nodig vindt om iets af te breken of Carsten die weer
het vieze manneke uithangt en Kobe die erop staat te kijken hoe alles weer in het
honderd loopt. Onze zoektocht naar berenvel in de Ikea die uitdraaide op een hotdog
vreetcontest en zwakke darmen de dag erna.

Veel crèmpkes gaan eten op een zondagnamiddag en uiteraard een decadente coupe
voor Jorrit het zwijn.

Ons skiavontuur in ons korte broek waar we buiten gekeken werden mede door Jorrit en
Steeltjes hun roekeloos skigedrag.

En serieus op u bakkes krijgen van 4 konijntjes…

En ohjazeker Joppe met zijn vies kopke was ook aanwezig.

Bon, het was een fantastisch jaar dat wij niet snel zullen vergeten! Veel geluk volgend
jaar met jullie nieuwe leiding al zal het moeilijk zijn om aan ons te overtreffen.
Kusjes en lekjes
Tijl en Stan

#doubleshitingk #NOdoubledipingk

#PloperdePloperdePlop

Liefste astiens,
Ongeveer 365 dagen geleden zijn we begonnen aan ons avontuur. In het begin
liep misschien niet alles even vlot, maar ik denk dat jullie beiden leidsters het
jaar kunnen afsluiten met een super gevoel en een hele dikke merci aan jullie
allemaal!
We hebben uiteraard niet stilgezeten en goed gewerkt op onze spaketi
waardoor we goed het varken hebben kunnen uithangen tijdens de rest van
het jaar.
OVERGANG

Sunday – Funday

Zweedse balletjes eten en de
ikea onveilig maken.

Zwemmen in het kanaal omdat wij houden van een beetje vuiligheid en
avontuur.
KAMP

Een straf om nooit meer te vergeten.
Wat minder luid praten is de boodschap

😉

2 daagse @ Beekse bergen

Een mooie afsluiter van het jaar in Brussel. Toeristische uitstapjes zijn
natuurlijk een must. Als we met teveel zijn om te reizen, spelen we wel toerist
in eigen land!

We hopen dat iedereen van jullie met een evengoed gevoel het jaar kan
afsluiten en dat we elkaar nog veel mogen tegenkomen op ’t chiro en
daarbuiten!

We gaan jullie missen ☹
Dikke dikke kus,
Ulrike en Fien

Zoek de 5 verschillen

Verbind de cijfers en kleur de prent

OUDLEIDING
Jammer genoeg moeten we zoals elk jaar afscheid nemen van enkele toppers uit onze leidingsploeg.
Dit doen we niet zonder afscheid. hieronder een kleine terugblik van de leiding op enkele van hun
prachtige herinneringen aan hun Chiro leven.

Han
Hoelang heb je in de chiro gezeten en
hoelang was je leiding?
12jaar lid en 4jaar leiding
Wat wil je later worden?
Onderwaterlasser

Wat is je allergrootste wens?
Den Bascule op dinsdag open
Wat is de mooiste herinnering die je hebt
aan de chiro?
Wat voor steun je wel niet hebt in je groep.

Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?
Zot

Wat is het gekste dat je ooit
hebt gedaan als lid of als
leider/leidster?
Paintbal in het fabriekske

Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Politie, boeven spel

Welk gerecht van de kookouders vind je
het allerlekkerste?
Worst en spek met spinaziëpuree

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Als je maar lang genoeg jezelf blijft, dan word je vanzelf
bijzonder.

Tine
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was
je leiding?
Ik heb in totaal 12 jaar in de chiro gezeten waarvan
3 jaar als leiding.
Wat wil je later worden?
Later wil ik leerkracht in het lager onderwijs
worden.
Wat is je allergrootste wens?
Dat Chiro Karreveld nog lang zal blijven bestaan!
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de
chiro?
In ons laatste jaar lid bij de astiens hebben we een citytrip gedaan naar Budapest. Dit werd geheim
gehouden tot op het vliegveld. Het was een super leuke reis waar ik vanalles heb meegemaakt dat ik
nog lang zal onthouden. Voor de rest vond ik tweedaagse ook telkens super leuk en uiteraard
leidingsweekend en bivak. Dit alles zou bijlange niet zo leuk zijn geweest met zo een groep waar ik
elk jaar deel van mocht uitmaken en uiteindelijk ook zo een gekke leidingsploeg. Hiervoor wil ik jullie
allemaal super hard bedanken! Ook aan elke groep waar ik heb bij gestaan, 2 maal de tito’s en 1 maal
de SPM, heb ik uiteraard super toffe herinneringen waarvoor ik ook hen zeker wil bedanken om mijn
jaren als leiding zo plezant te maken!
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?
Vriendschap!
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Er zijn elk jaar van lid tot leiding wel gekke dingen gebeurd. Momenteel moet ik vooral denken aan
het jaar dat ik kwik was en de rakkers een konijn meehadden op kamp. We waren ’s nachts dat
konijn gaan ‘stelen’ en hadden hem in een doos verstopt in onze tent. Toen de leiding van wacht
binnenkwam en vroeg wat er in die doos zat zeiden wij ‘kleren’ maar op dat moment kwamen de
oortjes van dat konijn uit die doos. Dit was echt een super grappig moment waar we nog steeds om
moeten lachen.
Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Gotcha vind ik altijd een heel leuk spel.
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
De pastaschotel of spinaziepuree met worstjes en spek.
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Ik sluit mijn chirocarrière liever af met een afbeelding:

Kobe
Hoelang heb je in de chiro gezeten en
hoelang was je leiding?
10 jaar waarvan 8 jaar als lid en 2 jaar
leiding
Wat wil je later worden?
Een miljonair
Wat is je allergrootste wens?
Dat de Chiro nog heel lang mag blijven
bestaan en dat de kinderen hun goed
amuseren
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de Chiro?
Het laatste jaar als leiding, elke zondag die kleine pagadders die daar met evenveel goesting
en varkerij staan. Natuurlijk als lid zijn er nog heeel veeel dingen die ik suuuupper leuk vond
zoals een fuif organiseren, gaan zeepkisten, ….
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?
Familie
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Zeepkisten in Rebecq
Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Balleke stamp, pot pot piano
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Stoofvlees Friet
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Ookal valt het een keertje tegen, blijf positief en het komt
goed

Gust
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
17jaar waarvan 5jaar leiding.

Wat wil je later worden?
Een gelukkig boomverzorgend tuinarchitect voorzien van een heleboel fantasierijke en unieke ideeën

Wat is je allergrootste wens?
Dat ik later steeds terecht kan bij mijn chiro vriendjes en dat ik er nog veel plezier mee kan beleven.

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Als ik er eentje moet kiezen, kies ik voor mijn laatste kampvuur als aspirant.

Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?
Een toverbal

Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Met fietsbanden vastgebonden aan mijn voeten van de brug in Lembeek duiken om
zo proberen terug omhoog getrokken te worden door de banden, wat natuurlijk niet
echt lukte.

Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Knuppel vlaggenroof

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Stoofvlees met fritten

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Wie met een boom kan praten hoeft niet naar de psychiater, al denken de meeste mensen het
tegenovergestelde.

Elias
Hoelang heb je in de Chiro gezeten en hoelang was je leiding?
15jaar waarvan 2 jaar leiding
Wat wil je later worden?
Hoofdtechnieker bij Porsche of in de autosport werken
Wat is je allergrootste wens?
Dat mijn kinderen nooit bij de Reinaertvrienden gaan maar naar het Chiro
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de Chiro?
Dat je bij moeilijkere momenten bij de chiro terecht kan en hoe hecht onze Chiro is
Hoe zou je Chiro omschrijven in 1 woord?
Familie
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Zeepkist rijden
Welke spelletjes speelde je zelf het liefst?
Jager en dier (Plakbandspel)
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Worst en spek met spinaziestoemp
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Als het gras bij de buren groener is, dan zal het wel kunstgras
zijn.

Brecht
Hoelang heb je in de chiro gezeten en
hoelang was je leiding?
5 jaar waarvan 1 jaar lid

Wat wil je later worden?
Een gelukkige tuinaanlegger

Wat is je allergrootste wens?
winnen met de lotto

Wat is de mooiste herinnering die je
hebt aan de chiro?
Hier heb ik de liefde van mijn leven ontmoet

Hoe zou je chiro omschrijven in 1
woord?
gezelligsamenzijn

Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Taartengevecht op leidingsweekend in neeroeteren

Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Verkrachtertje

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Fishsticks met puree en goe veel saus!

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Wie zijn vrouw meepakt op cafe is altijd op tijd thuis

Matthijs
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang
was je leiding?
Alle groepen gedaan vanaf de pagadders tot en met
de aspiranten en nog 4 jaar leiding bovenop.

Wat wil je later worden?
Een bompa die de hele dag in zijn schommelstoel
kan zitten met zijn sloeffen en een trappist.

Wat is je allergrootste wens?
Optreden in het sportpaleis, al zou ik met de Lotto
Arena ook al tevreden zijn.

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan
de chiro?
Op voorwacht gaan, ongetwijfeld! Zowel de
voorwacht die ik als aspirant heb meegemaakt
alsook als leider van de aspiranten is een ongelooflijke ervaring. Samen 2 dagen op de fiets
afzien, heuvels en platte banden overwinnen om dan als eerste op die kampplaats toe te
komen die voor enkele dagen helemaal voor jou alleen is.
Hoe zou je chiro omschrijven in 1 woord?
Kameraden.

Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leider/leidster?
Op kamp gaan met de pagadders. Dat jaar samen met Mathias hadden we voor elke
pagadder een witte muis mee als huisdier, toen een van die muizen het leven liet
moesten we die natuurlijk op gepaste wijze begraven. Een overdreven groot
kampvuur waar het muisje op een bedje van mos lag terwijl alle pagadders op een
lijn stonden te salueren op de tonen van de brabançonne bij het aansteken van het
vuur… onvergetelijk!

Welke spelletje speelde je zelf het liefst?
Vlaggenroof in alle mogelijke varianten, zeker met spiekbuizen!
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Fishsticks met puree en vis saus, elk kamp veel te veel van gegeten.

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Ik heb al genoeg zever verkocht in de chiro, dus ik zal het hier dan maar bij laten.

Oktober
➢
➢
➢
➢
➢

Zondag 7 oktober : Chiro
Zondag 14 oktober : Chiro
Zaterdag 20 oktober : trogfestijn
Zondag 21 oktober : trogfestijn – geen Chiro
Zondag 28 oktober : Chiro

November
➢ Zondag 4 november : geen Chiro
➢ Zondag 11 november : Chiro
➢ Zondag 18 november : Chiro
➢ Zondag 25 november : Chiro

December
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zondag 2 december : Chiro
Zondag 9 december : Sinterklaas op ’t Chiro
Zondag 16 december : Chiro
Zondag 23 december : geen Chiro
Woensdag 26 december : Chiro - 2de kerstdag
Zondag 30 december : geen Chiro

