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WIST JE DAT…
Het vandaag 2de kerstdag is?
Dit op 26 december is?
Deze Chirodag elk jaar doorgaat van 10u tot 17u?
Wij heel blij zijn dat het kerstvakantie is?
Polen spinnen in hun kerstboom hangen?
Iedereen graag cadeautjes krijgt?
Dat kerstcadeaus verwijzen naar de drie wijzen?
Elektrische kerstlampjes bestaan al sinds 1882?
Sterren 6 keer heter zijn dan de Zon?
De kern van de Zon 15miljoen graden Celsius is?
Er 8 planeten zijn?
Die rond de Zon draaien?
Jupiter de grootste planeet is?
Een Kolibrie achteruit kan vliegen?
Een worm maar liefst 10 harten heeft?
Een slak 3jaar kan slapen?
Onze Chiro een website heeft?
Je hierop alle info over de leiding en data van de Chirozondagen vind?
Je dus moet surfen naar http://www.chiropepingen.be
Het bijna nieuwjaar is?
Ze met nieuwjaar vuurwerk afstekken?
Dit gevaarlijk is?
Dieren hiervan bang hebben?
Dat 2019 voor de deur staat?
Wij alvast aftellen naar het nieuwe jaar vol plezier?
De ganse leiding jullie een fantastisch jaar wensen?
….

Overgang 2018
Elk jaar met overgang krijgen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is. Dit jaar ging het door slecht
weer door in een hangaar. Natuurlijk moesten er eerst spelletjes gespeeld worden, en dat ging als
volgt:
Ze werden verdeeld in 5 groepen: Papi’s, Speelclub, Rakwi’s , Tito’s en dan nog de Keti’s en Apiraten
samen. Zo speelden we allerlei spelletjes zoals: blub blub, twee is te weinig drie is teveel, sterke
slang, blauwe foef,..
Na elk spelletje kregen ze een puzzelstuk, op sommige puzzelstukjes stond een cijfer. Eens ze de
puzzel hadden gemaakt kwam er een plek tevoorschijn dat zich ergens in de hangaar bevond. Zo
moesten ze op zoek gaan naar de plek op de foto en moesten ze een cijfercombinatie vinden om te
achterhalen wie hun nieuwe leiding werd.
Na veel spelen en zoeken, was het eindelijk tijd om de nieuwe leiding te raden. Gelukkig vond
iedereen zijn leiding snel en konden we kennismaken!
De Pinkels: Anke, Britt en Charlotte

De Pagadders: Stan en Klaas

De SPM: Fee en Anke

De SPJ: Marijn en Harold

De Kwiks: Silke en Frauke

De Rakkers: Raf en Kasper
De Tippers: Dien en Lien
Toppers: Ferre en Tijl

De Tiptiens: Laura en Fien

De Aspi-meisjes: Celien, Jinne en Ulrike

De

De Kerels en Aspi-jongens: Jordy

Liefste pinkeltjes

Het chirojaar is nog niet zo lang bezig, maar toch hebben wij al heel wat leuke momentjes beleefd
met jullie. Jullie zijn een hele leuke, zotte bende waarmee we ons elke zondag enorm amuseren!
Laten we even terugkijken…
OVERGANG
Hier ontdekten jullie wie jullie nieuwe leiding voor dit jaar was. Jullie waren heel erg blij en wij ook!

VERFSPEL
Hier toonden jullie ons dat jullie graag een beetje vuil worden. Spelen met verf was dan ook geen
probleem!

SPELLETJESDAG
Hier toonden jullie ons hoe goed jullie zijn in alle verschillende spelletjes!

KNUTSELDAG
Hier toonden jullie ons jullie knutseltalenten! We schilderden mooie boompjes en maakten
rendiertjes.

PIETENDAG
Hier bewezen jullie dat jullie allemaal echte hulppieten zijn en behaalden jullie een diploma!

SINTERKLAAS
Een weekje later kwam sinterklaas naar onze chiro, wat bleken jullie toen allemaal brave pinkeltjes te
zijn!

Voila, dit waren er een paar… op naar nog meer leuke daagjes met jullie!
Veel liefs xxx

Anke, Britt en Charlotte

Yow pagadders,
Hier zijn we met ons eerste tekstje van het Chirojaar.

P pret maken doen we elke zondag drie uur lang.
A alleen wij zijn de kleinste van de Chiro.
G geen gebrek aan plezier, volgens Klaas is 2+5=4.
A amuseren is voor ons geen probleem.
D dromen van een geweldig kamp, doen alle pagadders.
D de leiding zegt wit, dan zeggen de pagadders zwart.
E everzwijnen zijn niets tegen ons.
R regels zijn er BIJNA niet.
S samen staan de pagadders sterk.
Stannie en Klaasje

Dag lieve speelclubmeisjes!
Ondertussen is het chirojaar al even bezig en hebben we ook al heel wat gedaan. Hieronder een
overzichtje van al onze avonturen:

Slijm maken, kunnen jullie goed!
Plakkerig, dat was het wel.
Een SPM-vriendenboekje maakten we op onze eerste
zondag samen.

Een gekke bek trekken, doen we vaak.
Lekkere warme chocomelk, pannenkoeken en een filmpje maken een
koude zondag weer goed!

Cake, want Anke was jarig.
Luieren op de grond doet Hasse graag.
Uiteindelijk stond ze dan toch maar weer recht.
Buiten speelden we het grote wasknijperspel.
Mong Blok, daar stapten we naartoe.
En leider Klaas wilt ook graag een speelclubmeisje zijn.
In Pepingen maakten we met een dobbelsteen een grote tocht.
Snoepjes eten jullie graag (en veel).
Jullie zijn ook om op te eten.
Elke zondag is een groot feest!
Sinterklaas kwam langs en ja hoor, jullie zijn
allemaal heel braaf geweest!

Kusjes, Anke en Fee

Speelclub jongens, zoals jullie wel al weten hebben we al de eerste super
toffe zondagen achter de rug, maar komen er nog veel meer aan.
We beginnen elkaar nu toch wel al goed te kennen en we zien dat jullie
een echte groep zijn.
We gaan ons dit jaar sowieso nog goed amuseren maar voor nu zullen
jullie je even kunnen amuseren met de woordzoeker.
Kunnen jullie alles vinden?

Veel zoekplezier!
Harold & Marijn

Lieve kwiks
Meteen met overgang
maakten jullie ons
duidelijk dat jullie het niet
erg vonden om af en toe
eens door de verf te

rollen. Zo gezegd zo gedaan, jullie
waren sterke slangen en luie
paarden 😉 die rolden door de verf.

Ook toonden jullie ons hoe
onafscheidelijk jullie zijn. Van een
stukje plakband meer of minder waren
jullie niet vies, als jullie maar aan
elkaar getapet werden.

Wij kijken al uit naar de rest van het jaar met jullie en we gaan
zeker en vast nog veel gekke momenten beleven samen.
xxx Silke en Frauke

Yo de mannen,
We hebben samen toch al een paar leuke maanden achter de rug waar we veel gelachen hebben en
al serieus wat onnozelheid hebben uitgestoken. Hopelijk mogen er nog veel van die maanden volgen.

Vele groetjes van Ksnaf en Kapser xxx

KLEURPLATEN EN SPELLETJES

Dag lieve tippertjes,
Het begon allemaal op 23 september 2018. Overgang in ’t Chiro! Voor ons een dag waar we heel erg
naar uitkeken. Hoe kan het ook anders met ZO EEN TOPPERS ALS JULLIE! Na een toffe babbel,
chipkes en een drankje kenden we elkaar al wat beter. En ja hoor, onze eerste foto is een feit.

Na het uitzoeken wat ons
communicatiemiddel zou worden,
kwamen we uit op whatsapp. Voor
ons totaal onbekend. Maar ja, wij
leren ook nog elke dag bij hé 😉

Onze eerste echte echte zondag! DE DECIBELBATTLES!! En amaaaaaai, dat ze lawaai kunnen maken,
hebben ze na deze zondag wel
bewezen! (Onze oren deden de dag
erna nog pijn 😉)

Ook speelden we kauwgomballenquiz!
Meters lange kauwgomslierten en
natuurlijk hoort hier ook een fotootje
bij.

Wij zijn enorm blij met jullie als groep!! Het was al een geweldig jaar, MAAAAR HET ZAL NOG
982887784488665896 KEER ZO LEUK WORDEN!
Wij kijken alvast uit naar de rest van het chirojaar!
Xoxo
Dien & Lien

oucou!
Het is een feit dat ons chirojaar tot nu toe al helemaal geslaagd is. Daarom leek het ons fijn
om terug te blikken op de vorige zondagen en jullie talenten in de schijnwerpers te zetten.
We love ya x
Laura en Fien

DE groepsfoto

Sarah, we wouden toch nog eens zeggen
hoe trots we op je zijn dat je je grenzen zo
durft verleggen na 10min twijfelen!!!

#thankstophotoshopzo

Wist je dat…
Wij beter voorbereid zijn op
een skivakantie dan wie dan
ook?

NOM NOM NOM

Dansen Sjansen in ’t
stad van Halle olé
#MARGINS

(enkel jammer dat er 2
vieze mannekes op
het podium stonden
als we onze beste
dansmoves
bovenhaalden)

Wij vonden dit alleszins de meest
geslaagde zondag tot nu toe. We
waren next level verbaasd over
jullie verhalen.

Daarnaast zetten we graag ons
Laura toch nog eens apart in de
spotlights. Jij krijgt de medaille
voor omgaan met 3 uur non-stop
verbazing over het leven.

Kusjes van jullie favoriete
leiding xxx

ASPI
MOKKES

Dag liefste meisjes!
Allereerst willen we jullie zeggen hoe ontzettend blij wij zijn met jullie
als groep. Elke zondag opnieuw de simpele opmerkingen, de sans
gêne attitude maar vooral die vreetbuien: geweldig!
We kijken er dan ook enorm naar uit om leefweek te plannen (en ja
ook een friends-marathon) maar eerst alle focus naar onze
aspirantenfuif: ASPEEDO (credits to Manou, you go girl)!
We zijn er zeker van dat dit jaar echt een FANTASTISCH jaar gaat
worden en we gaan ons uiterste best doen om jullie ook een
geweldig aspirantenjaar te geven.
♬THE REST IS STILL UNWRITTEN ♬
Dikke kus van Rikerike, Van Snickie en Celle xxx

Onze chiro bestaat 45 jaar en dit werd gevierd. Tijdens de voorbereidingen
pluisden we eens in het chiroarchief. We stelden vast dat onze chiro een aantal
leden telt waarvan hun nabije familie ook een “Chiro Karreveld”-verleden heeft
en daarbij een aantal families al aan de derde generatie chirojeugd toe zijn.
Een voorbeeld hiervan is de familie Devos – De Coster uit Pepingen. Oma
Bernice De Coster werd eind 1974 meteen leidster. Tot 1978 was ze leidster
van de speelclub en kwiks. Het was vanzelfsprekend dat de drie dochters
Gerlinde, Stefanie en Willemien haar voorbeeld zouden volgen. Gerlinde Devos
doorliep vanaf de kwiks de verschillende afdelingen om vanaf 1997 acht jaar
leidster te zijn. Zita Smeets, derde in rij, is sinds vorig jaar lid van onze chiro. Zij
zit bij de pinkels en voelt zich meteen een op en top chiro-meid.

Ook de familie Matton – Denayer heeft een chiroverleden. Pol en Lieve waren
mee de pioniers van onze chiro. Zij maakten deel uit van de eerste
leidingsploeg in 1973. Later werden ze een aantal jaren kookouder. Dochter
Sandra was lid vanaf haar 5 jaar tot bij de aspi meisjes. Kleindochters Allegria
en Ilaria Janssens hebben eveneens de chiromicrobe te pakken. Allegria maakt
deel uit van de tiptiens en Ilaria van de tippers. Beiden hebben ze nog een
mooie chiro-toekomst voor de boeg.

Bij de familie Dubois-Agneessens uit Beert kende oma Veerle een korte
geschiedenis in onze chiro. Zij was twee jaar lid, ééntje bij de tippers en ééntje
bij de tiptiens. Mama Lobke Dubois kende een langere chiro- carrière. Zij
startte al op haar vijfde bij de pinkels en eindigde van 2001 tot 2006 als leidster.
Recent ervaarde Lobkes zoon Ilias Cox zijn eerste chirozondagen als pagadder.
Dochter Sterre Cox is sinds haar zesde lid van onze chiro. Zij maakt deel uit van
de huidige kwiks-afdeling. Beiden hebben ze de smaak van de chiro goed te
pakken.

Bij de familie Vanderoost uit de Kamstraat was “chiro” een écht
gezinsgebeuren. Als eerste in rij gaf Magda de chiromicrobe door aan haar
jongere zussen en broers: Marc, Miranda, Mirella, Marnik en Marjo. Zij werden
één voor één lid en/of leiding in onze chiro. Magda werd lid vanaf de opstart
van onze chiro, als tipper. Op 16-jarige leeftijd werd ze in 1976 leidster, drie
jaar lang. Toen haar jongste zoon Jan Denayer, als kleine pagadder, naar de
chiro kwam, werd Magda een drietal jaar kookouder. Jan doorkruiste alle
afdelingen en heeft er een carrière van zes jaar leiding opzitten (2003 tot 2009).
Zijn dochter Elizabeth is het tweede jaar lid. Zij hoort nu bij de leuke bende van
de speelclub meisjes. Hiermee vervoegt Elizabeth de derde generatie van de
familie in onze chiro.

Door al deze chirominnende leden zijn we er bijna zeker van dat ten huize
Devos, Matton, Dubois en Denayer soms urenlang gekletst wordt over de mooie
chirotijd die ze allemaal hadden. Gevolgd door “in onze tijd...”.
Maar zoals het spreekwoord het zegt: de appel valt niet ver van de boom. Met
deze betekenis maakt het nageslacht ons regelmatig bepaalde dingen duidelijk.
Peter Van Cutsem
december 2018

Zijn er nog families met een verleden in ONZE chiro ? Laat het ons
zeker weten via olb@chiropepingen.be.
Wil je meer weten over de geschiedenis van onze chiro. Neem dan een
kijkje in het archief en klik naar www.chiropepingen.be/info/olb

Kruiswoordraadsel
Horizontaal

2. Hij is de oudste van de jongensleiding.
4. 10  T = L
6. Rijmt op Pritt.
8. Haar mama en papa zijn kookouders.
9. Sinds dit jaar draagt ze een groen touwtje.
12. Zijn brilletje lijkt op dat van Harry Potter.
13. Staat beter bekend als Kschnaf.
14. Ze is de blonde leidster van de Aspi-meisjes.
15. De naam van onze hoofdleider.
18. Deze leidster wordt ook wel eens Carla Caca genoemd.
21. Haar achternaam doet je denken aan een Snickers
22. De medeleidster van Fien.
Verticaal

1. Ze is de zus van
onze hoofdleider.
3. Dit is de broer van
oud-leider Han.
5. Dit is onze VB.
7. Het is zijn eerste jaar
leiding en staat bij de
rakkers.
10. Hij zou in de
mannelijke versie van
K3 kunnen zitten.
11. Ze is haar eerste
jaar leiding en staat bij
de kwiks.
16. Ze is de oudste van
de leidingsploeg.
17. Mandarijn – and.
19. Ze komt vaak voor
in sprookjes.
20. Woont in een
kippenhok en legt
eitjes.
23. Er zijn twee
leidsters met deze
naam

KALENDER
JANUARI





Zondag 6 januari : Chiro – drie koningen
Zondag 13 januari : geen Chiro
Zondag 20 januari : geen Chiro
Zondag 27 januari : Chiro

FEBRUARI

Zondag 3 februari : Chiro
 Zondag 10 februari : Chiro
 Zondag 17 februari : Chiro
 Zondag 24 februari : Chiro

MAART







Zondag 3 maart : Chiro
Zondag 10 maart : Chiro
Zaterdag 16 maart : spaKETIkermis
Zondag 17 maart : Chiro
Zondag 24 maart : Chiro – Carnaval
Zondag 30 maart : geen Chiro

