Doediet overgang 2019

V.U : Ulrike Dessers
Marcel Ravetstraat 4, 1673 Beert

Wist je dat ….
- het nieuwe chiro jaar weer begonnen is?
- het vorige chiro jaar weer voorbij gevlogen is?
- we dit zeer jammer vinden?
- het kamp ook weer snel gedaan was?
- je als herinnering ook een kampvideo kan kopen?
- je deze kan vragen bij de leiding?
- deze cd 5 euro kost?
- er dit jaar weer heel wat leiding stopt?
- dit Jinne, Frauke, Fien, Ulrike, Tijl, Ferre en Kiek zijn?
- Kiek eigenlijk Jordy heet?
- zij vanaf nu bij de oudleiding horen?
- we ze dus wel nog gaan terug zien op onze evenementen?
- zij het chiro toch ook wel zullen missen?
- er dit jaar ook weer heel veel nieuwe leiding bijgekomen is?
- dit Phebe, Ellen, Manou, Merel, Inneke, Anna, Nina, Carsten en Simon zijn?
- iedereen Simon Steeltjes noemt?
- zij heel veel zin hebben in hun eerste jaar als leiding?
- het 19 en 20 oktober weer trogfestijn is?
- een trog bestaat uit stoofvlees, vol-au-vent en balletjes in tomatensaus?
- we jullie dus allemaal verwachten om lekker te komen smullen?
- jullie hiervoor ook kaarten krijgen bij de inschrijvingen?
- we weeral aan het einde van de wist je datjes zijn aangekomen?
- dit zeer moeilijk is om er telkens nieuwe te vinden?
- je wist je datjes op het internet kan opzoeken?
- daar zeer veel leuke weetjes tussen staan?
- -89,2 C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
- dit het eerste is wat ik vond als ik via google zocht?
- dit nu echt het laatste wist je datje was?
- we jullie allemaal een geweldig Chirojaar wensen!!!
Groetjes, doedietteam

NAAM
Fee Dubois
Ineke Van Cutsem
Phebe Vanderoost
Britt Vandenbrande
Ellen Walravens
Manou Sonck
Anna Deruyttere
Nina Sermon
Anke Hostens
Lien Vandevelde
Celien Delestinne
Silke Marit
Laura Tiels
Raf Borremans
Anke Vandenberghen
Klaas Van Cutsem
Stan De Maeseneer
Charlotte De Ridder
Merel Vandenberghen
Marijn Vandevelde
Simon Versteele
Kasper Marroyen
Carsten Colphijn
Harold De Ridder
Dien De Maeseneer

ADRES
Trapkensstraat 4, 1673 Beert
Zwarte Molenstraat 13, 1671 Elingen
Eikstraat 4, 1673 Beert
Grimmigenstraat 14, 1673 Beert
Terheugenstraat 21, 1670 Bogaarden
Hondzochtstraat 55b, 1674 Bellingen
Populierenstraat 5, 1755 Gooik
Twaalfbunder 5, 3001 Heverlee
Kestergat 1, 1670 Pepingen
Bruneaustraat 48, 1755 Kester
Daelestraat 6, 1674 Bellingen
Trop 13, 1670 Pepingen
Kerkstraat 5, 1670 Pepingen
Kestersesteenweg 35, 1670 Pepingen
Beertstraat 7a, 1670 Pepingen
Daelestraat 20, 1674 Bellingen
Kiethomstraat 3, 1673 Beert
Sint-Niklaasstraat 23, 1540 Herfelingen
Beertstraat 7a, 1670 Pepingen
Steenweg op Elingen 25, 1670 Pepingen
Daeleveldt 3, 1674 Bellingen
Zwarte Molenstraat 1, 1671 Elingen
Steenweg op Elingen 40, 1670 Pepingen
Sint-Niklaasstraat 23, 1540 Herfelingen
Kiethomstraat 3, 1673 Beert

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

LEIDINGLIJST 2019-2020
NUMMER
0476/80 46 01
0470/56 33 00
0487/24 16 77
0474/07 65 85
0496/24 53 62
0478/78 59 39
0496/39 00 00
0476/75 40 16
0474/10 48 34
0498/34 71 42
0493/73 19 76
0491/24 65 76
0484/05 62 21
0471/07 09 03
0488/75 21 63
0491/10 40 21
0491/07 92 59
0468/32 27 83
0487/39 61 81
0470/05 04 30
0484/04 37 16
0474/49 40 63
0487/36 16 29
0483/11 20 61
0471/13 30 08
kasper.marroyen@hotmail.be
carsten.colphijn@gmail.com
de.ridder.harold@gmail.com
dien.demaeseneer@hotmail.com

E-MAIL
fee-dubois@live.be
inekevancutsem@yahoo.com
phebevanderoost@gmail.com
britt.vandenbrande19@gmail.com
ellen.walravens.lv@gmail.com
manou.sonck@gmail.com
annaderuyttere@gmail.com
ninasermon@hotmail.be
hostensanke1@hotmail.com
lien1.vandevelde@hotmail.com
celien-delestinne@outlook.com
silke.marit14@gmail.com
laura.tiels@hotmail.be
raffer.borremans@gmail.com
vandenberghen.anke@gmail.com
klaasvancutsem@hotmail.com
stan.demaeseneer1@hotmail.com
charlotte.de.ridder123@gmail.com
vandenberghen.merel@gmail.com
vandevelde.marijn@gmail.com

GEBOORTEDATUM
20/04/2001
25/07/2002
30/08/2002
19/10/1999
3/06/2002
29/08/2002
18/09/2002
29/10/2002
10/06/1997
4/11/1999
11/03/1997
15/06/2000
9/06/1999
23/03/1999
23/11/1999
24/10/2001
28/07/1998
5/12/2001
6/11/2002
1/04/2000
11/04/2002
11/12/2001
3/01/2002
2/07/1999
27/11/1999

Naam : Carsten Colphijn
Zo word ik ook wel eens genoemd: dolfijntje/colphino/kirsten
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 10
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: uitgaan / netflix
Vakantiebestemming van mijn dromen: Palms casino resort, las vegas
Dit zing ik onder de douche: Engelse en Nederlandse rap
Mijn grootste talent is: luieren
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: 800m lopen
In deze frituur ben ik vaste klant: den toren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog / dom
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: kom naar chiro
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Project X
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Dolfijn door mijn naam
Eigenschappen waar ik trots op ben: actief, creatief, goed luisterend oor
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Kiekske
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: voorwacht
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: enthousiasme,
verantwoordelijkheid, leute maken
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: liever lui dan moe
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 : Simon Versteele
Zo word ik ook wel eens genoemd: Steeltjes
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: weggaan met vrienden /chillen
Vakantiebestemming van mijn dromen: Jamaica
Dit zing ik onder de douche: Toby, Toby ik voel vlinders in mijn buik...!!
Mijn grootste talent is:

niksen

Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Grootste gewicht aan de
oogleden.
In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: vrij sarcastisch
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: Dijven!!!
Deze film MOET iedereen gezien hebben Project X:
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
/
Eigenschappen waar ik trots op ben: fantasierijk, creatief
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? hoofdleiding
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: voorwacht
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: ambiance, plezier en een beetje
veranwoordelijkheid.
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: doe vandaag niet wat je morgen
kan doen
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 : Ineke
Zo word ik ook wel eens genoemd: Ine
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 10 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: sporten, feesten en piano spelen
Vakantiebestemming van mijn dromen: Peru, Caraîben,…
Dit zing ik onder de douche: Hoe het danst – Marco Borsato
Mijn grootste talent is: luisteren
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: /
In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog, sarcastisch
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: liever te dik in de kist
dan een feestje gemist - Ellen
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Southpaw
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
kat, omdat ik graag dutjes doe
Eigenschappen waar ik trots op ben: georganiseerd zijn
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Iedereen van de leiding eigenlijk
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: 2-daagse in Gent en onze 2 leefweken
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: pleziervolle zondagen en een
enthousiaste leidster
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: geniet van het leven :))
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 : Phebe Vanderoost
Zo word ik ook wel eens genoemd: Pebe vgn
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: in relatie
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Weggaan met vrienden & veel slapen
Vakantiebestemming van mijn dromen: Rondreis in Noord-Amerika
Dit zing ik onder de douche: Vlaamse klassiekers & Billie Eilish
Mijn grootste talent is: veel eten en weinig aankomen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Het meeste brochetten eten
op Feestend Beert
In deze frituur ben ik vaste klant: de Friettoren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog/simpel
De beste raad die iemand me ooit gegeven heeft: Geniet van het leven want
het duurt toch maar even – de willy
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Firmin den bokser
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Giraf,
vanwege de lange poten
Eigenschappen waar ik trots op ben: goede luisteraar
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Rikerike
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Veel te veel, maar als ik toch moet
kiezen: voorwacht, onze 2 leefweken & 2-daagse met Anke en Febe
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Een enthousiaste leidster die
alles gaat geven
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: We zien wel ;))

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 : Manou Sonck
Zo word ik ook wel eens genoemd:

Manouska

Leeftijd: 17 jaar
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Weggaan met vrienden en volleybal
Vakantiebestemming van mijn dromen: Australië
Dit zing ik onder de douche: Hoe het danst
Mijn grootste talent is: in slaap vallen tijdens het kijken van een film
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om ter langst dutten
In deze frituur ben ik vaste klant: Onder den toren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft:
Deze film MOET iedereen gezien hebben: Blue lagoon
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? koe (
manou de koe hahah)
Eigenschappen waar ik trots op ben: behulpzaam
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Carla en feetje
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: voorwacht en 2 leefweken
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: een gemotiveerde leidster en
zotte kampen :))
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Het leven is een feest
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: Merel
Zo word ik ook wel eens genoemd: mirlo of vogel
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: single (and ready to mingle)
Aantal jaren in de chiro: 6
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: uitgaan en slapen
Vakantiebestemming van mijn dromen: rondreis door Zuid-Amerika
Dit zing ik onder de douche: een goeie vlaamse klassieker of Avicii
Mijn grootste talent is: heeel lang slapen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om ter meest eurodeals eten
In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog/sarcastisch
De beste raad die iemand me ooit gegeven heeft : niet treuren, maar dansen (ik

aan mezelf)
Deze film MOET iedereen gezien hebben: the last song (wenen)
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? een vogel,

door mijn naam
Eigenschappen waar ik trots op ben: behulpzaam, grappig en koppig (op de

goeie manier, uiteraard)
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? de hoofdleiding
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: voorwacht, camping Tilburg, tweedaagse met

anke en febe of overpoort
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: een toffe leidster

Uitspraak die me op het lijf geschreven is: doe niet

tijger als je pussy bent
Vis of vlees?
Saus erop of ernaast?
Links of rechts?

Simpel of ingewikkeld?
Thriller of komedie?
Pizza Hut of McDo
Tot slot nog enkele

(aartsmoeilijke) keuzes ☺

Naam : Anna
Zo word ik ook wel eens genoemd: /
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: al 12 jaar gelukkig getrouwd
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: uitgaan en mij amuseren met vrienden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Zanzibar
Dit zing ik onder de douche: Hoe het danst
Mijn grootste talent is: lopen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om ter langst op bivak
In deze frituur ben ik vaste klant: Friettoren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog en simpel
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: adiletten aan en gaan
met die banaan
Deze film MOET iedereen gezien hebben: pitch perfect
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
vlinder, ik fladder door het leven
Eigenschappen waar ik trots op ben: sociaal

Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Carla en feetje
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: leefweek
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: sfeer en enthousiasme
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Mijn leven is een mop, gelukkig
kan ik er zelf mee lachen :))
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 : Nina
Zo word ik ook wel eens genoemd: Ninanientich
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 11 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: afspreken met vrienden & feesten
Vakantiebestemming van mijn dromen: Mexico
Dit zing ik onder de douche: Ninanientich luftballons
Mijn grootste talent is: middagdutjes doen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: langste leefweek houden
In deze frituur ben ik vaste klant: Mcdo
Mijn humor valt het best te omschrijven als: sarcastisch/simpel
De beste raad die ik 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?
Schildpad aangezien ik wel vaak te laat ben.
Eigenschappen waar ik trots op ben: veel chiro-inzet
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Carla en Dien
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Camping Tilburg en onze leefweken

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: vette zondagen en een zot bivak
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Komt wel goed;)
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: Ellen Walravens
Zo word ik ook wel eens genoemd: het
zonnebloemmeisje
Leeftijd: 17
Burgerlijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: sporten feesten
en eten
Vakantiebestemming van mijn dromen: Costa Rica
Dit zing ik onder de douche: Ciske de rat
Mijn grootste talent is: dutten en sport
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: nuggets eten
In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog en simpel
De beste raad die ik iemand me ooit gegeven heeft: niet treuren maar dansen ,
(merel vdb )
Deze film MOET iedereen gezien hebben: geen filmliefhebber, maar de serie
F.R.I.E.N.D.S. moet je gewoon gezien hebben
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een koala
gewoon omdat ik hou van dutjes
Eigenschappen waar ik trots op ben: mijn pinken en mijn doorzettingsvermogen
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Anke VDB
Tofste chiro herinnering tot nu toe: mijn tiptien jaar met muis en havik ,
camping Tillburg, voorwacht en leefweek
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: elke zondag goede ambiance, dat
er veel gelachen zal worden , gegarandeerd een toffe zondag!!
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Come On You mauves

Vis of vlees?

Simpel of ingewikkeld?

Saus erop of ernaast?

Thriller of komedie?

Links of rechts?

Pizza Hut of McDo

Tot slot nog enkele
(aartsmoeilijke)
keuzes ☺

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

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 ons weekend tussen de appelbomen?
Weet je nog dat super vette kamp dat we hebben gemaakt in het poeperkesbos?
We hebben ook veel nieuwe vriendjes gemaakt en zo gingen we toch met 11 op kamp.
En het jaar afsluiten in een trampolinepark en bij Mong Blok.
Wij willen jullie graag bedanken voor het fantastische jaar.

Stannie en Klaasje

Liefste speelclubmeisjes

Dit is alweer ons laatste tekstje voor jullie *snik snik* . Na een jaar jullie leiding geweest te zijn, zijn
we heel wat te weten gekomen over jullie. Hieronder enkele wist je datjes over de SPM.

WIST JE DAT...
De speelclub slijm kan maken?
De speelclub graag bij Mong Blok gaat spelen?
Elisabeth en Yana zo rood als een tomaat waren op kamp?
Nola haar haar net zo rood was?
Nynke best niet in de buurt komt van blauwe verf?
De speelclub snoepkousen zijn (en de leiding ook wel een beetje)?
De speelclub niet graag siëst (in tegenstelling tot hun leiding)?
De speelclub met gemak 11 dagen zonder mama en papa kan?
De speelclub heel graag tussen twee vuren speelt?
De speelclub zich goed kan verkleden in Fristi?
De speelclub de allerleukste leden zijn die er bestaan?
Wij jullie gaan missen?

We willen jullie heeeeel hard bedanken voor dit mooie chirojaar!!

Dikke kus,
Anke en Fee

Liefste speelclubjongens

Helaas is het weer zover, het chirojaar komt op zijn einde, en daarom willen wij, Marinus en
Vies Manneke nog eens terugdenken aan onze mooiste momenten. We hebben dit jaar al
veel leuke dingen meegemaakt en al veel zotte stoten uitgehaald. Kampvuren gemaakt, en al
onze charmes gebruikt om iets van eten te krijgen bij de mensen in de buurt. Helaas was het
vuur al uit wanneer het eten er was, omdat er een paar speelclubjongens heel dringend hun
patatjes moesten afgieten. Op onze chiro konden we jullie zelfs allemaal zien rondlopen en
racen door de gangen met skilatten aan. Wat een geklungel en een gedoe was me dat.
Wat later hielden we ons speelclubweekend, samen met de meisjes (bah) en maakten we een
supergroot kamp waar we alles hadden wat we nodig hadden, we speelden nageltjeklop, we
aten en dronken daar en hadden zelfs een wc in de buurt voor als het echt nodig was. Deze
werd dan natuurlijk ook getest en goedgekeurd door Tobias en Quinten. Verder waren jullie
altijd al voor de zon opkwam wakker en vonden jullie het nodig om de leiding dan ook maar
wakker te maken, dankuwel daarvoor . Op weekend maakten jullie ook kennis met Rodeo,
iets wat volgens mij het eerste zal zijn dat jullie weer zullen vragen aan jullie mama of papa
wanneer jullie dit lezen. (Alvast nogmaals onze excuses). Of het nu daaraan lag of aan jullie
onuitputtelijke energie, jullie waren alleszins de sterren op de dansvloer( en de vensterbank)
die avond op de fuif.
Wat later in het jaar gingen we allemaal samen zwemmen, en omdat we daarvoor genoeg
kracht moesten opdoen, aten we samen bij Marinus BBQ. Hier ontdekten we ook jullie liefde
voor vuur. Het feit dat de tuin daar bijna in brand stond zullen we daarbij maar vergeten
Ondertussen was het ook al bijna bivak, iets waar we allemaal superhard naar uitkeken. 11
Dagen lang ons amuseren, spelen en onnozel doen in Avelgem. Hier maakten jullie volledig
zelf gesjorde kampen, maakten we een modderbad, en begonnen we een moddergevecht
met de speelclubmeisjes. Die vonden dat iets minder plezant dan wij, maar dat kon ons niets
schelen.
Op kamp deden we ook allerlei eetwedstrijden om te zin wie de grootste gulzigaard van de
groep was, konden we Simon zijn collectie verzamelde voetballen bewonderen, lachen met
de strips van Urbanus of genieten van de liedjes van Urbanus die Nand zo geweldig vindt. Wij
horen jullie nog altijd ‘jezus is aant zuipen met zijn bakkes vol met stro’ zingen. Ook het liedje
‘ik ben marie fleur’, zullen we niet snel vergeten! Op de fuif op kamp waren we de enigen met
een origineel thema en gingen we verkleed als pinguins dansen tussen alle cowboys en
indianen. We hoorden elke keer bij het themalied ‘we kwamen hier niet om te zoeken, maar
wel voor de RODEO’, iets wat jullie alleen zo luid zongen!

Op tweedaagse maakten we ook nog vanalles mee. We vertelden onze allerbeste moppen
aan elkaar, zoals die met de rode wolkjes, verstopten ons onder grote hooibergen, bleven
jullie om ter langste hangen aan het klimrek terwijl de leiding jullie ronddraaide, en werd Vies
Manneke nietsvermoedend ingesmeerd met andalouse (ipv zonnecreme) aan het meer.

Verder hebben we geleerd van Jelle dat als je een worm tegenkomt, je er een knoop in mag
leggen, de afwas doen voor heel de chiro ons toch minder populair maakt dan we dachten…
Zoals je ziet, het was weer een plezant chirojaar. We wouden dit dan ook afsluiten met een
speciale activiteit op zondag, en besloten samen met magneten te gaan vissen, of het een
succes geworden is zullen jullie ondertussen wel weten.
Met pijn in het hart geven we jullie dan nu door aan jullie nieuwe leiding, verzorg hun goed,
en haal minstens evenveel zotte stoten uit. We gaan jullie missen jongens!
Jullie kapoenen
Vies Manneke & Marinus
Beert, 15 september 2019

P.S. De laatste die volgende zondag op de chiro is, is ne mammoet!!

Lieve kwiksjes
Het einde van het Chirojaar is helaas weer aangebroken . Graag willen wij jullie bedanken voor dit
schitterende jaar. Want wat hebben wij veel plezier gemaakt, gelachen, gedanst., … , gek gedaan met
jullie. Jullie zijn dan ook één voor één geweldig!
We blikken dan ook eens terug op jullie mooiste en gekste
momenten onder het jaar. Van in het begin met overgang
was het meteen duidelijk dat jullie vuil willen worden, en ja
hoor een paar keer zijn jullie zo naar huis gegaan.
Weer of geen weer, spelen met verf dat doen jullie op
eender welk moment zelfs als het aan het regenen is zijn
jullie er niet van weg te slaan.
Van twister met verf, naar spelletjes zoals sterke slang, naald
en draad tot gewoon rollen in verf en modder. Samen het
moerasparcour overwinnen of ja eigenlijk er gewoon in
springen . Jullie doen het gewoon allemaal. Zelf hoogtes
schrikt jullie niet af, dat hebben jullie wel allemaal bewezen
de voorlaatste zondag.
Het onmogelijke mogelijk maken, dat hebben we ook eens
geprobeerd. Jullie kregen allemaal een ei waar jullie een ganse
zondag moesten voor zorgen, we gaven het ei een naam, deden
er spelletjes mee maar helaas hebben sommigen hun eitje laten
vallen met het gevolg dat het er wel heel hard stonk op het
Chiro.
Goed kunnen luisteren… dat is dan weer een ander
verhaal, proberen horen wat de groep aan het
roepen is met muziek is je oren is niet zo simpel als
het lijkt, gelukkig hebben onze Kwiks voldoende
stem om over de muziek te roepen of hebben het
talent om te kunnen liplezen waardoor het
makkelijker werd.
HUHN WAT ZEG JE??

En dan samen 11 dagen op kamp, wat een belevenis! We hebben er veel zotte stoten uitgehaald, ons
verkleed in verschillende thema’s zoals de kampioenen, cowboys en indianen en diva’s. Al zaten die
divastreken wel meteen goed . Op kamp hebben we dan ook ontdekt
hoe handig jullie kunnen zijn. Knutselen met klei, macramé armbandjes
maken tot een verwenavondje, elkaar insmeren met een
gezichtsmasker. Ook hebben we ontdekt dat jullie echte waterratten
zijn, we lieten jullie los in het meer en kregen jullie er maar moeilijk uit.
Jullie zijn een geweldige zotte bende! Bedankt voor het fantastische
jaar, we gaan jullie missen!
Xxx Frauke en Silke

Beste rakkertjes,
Het jaar zit er al weer op en ik denk dat we allen samen kunnen besluiten dat het een top jaar is
geweest! Wij hebben ons alvast geamuseerd met jullie we hopen dat dat voor jullie ook zo was
nog veel plezier in jullie latere chiro carrière gewenst!
Kusjes de leiding xxx

Dag lieve tippers,

Wij hebben er een super jaar achter de rug. Daarom willen we jullie bedanken voor de
meest grappige momenten en geweldige zondagen. Daarom verdienen jullie elk een
moment van dank!
Gitte: bedankt om ons op elke moment te laten lachen. Je hebt een talent voor verkoop.
Dit heb je ons meermaals bewezen tijdens de truffelverkoop.
Inne: bedankt om altijd vrolijk te zijn. Jij was het zonnetje op onze zondag.
Kato: bedankt om zo open te bloeien tijdens het jaar. We hebben je leren kennen als een
echte Chiromeid die geen uitdaging uit de weg gaat.
Ilaria: bedankt om de zotte doos van de groep te zijn. Geen uitdaging ga je uit de weg
Linde: bedankt om de stoerste van de groep te zijn. We hebben jou leren kennen als een
dappere en heel lieve meid.
Fien: bedankt om zo lief te zijn. Jij bent er steeds voor de anderen van de groep.
Isabeau: bedankt om onze grootste eter van de groep te zijn. Jij was altijd gelukkig maar
toch een tikkeltje extra als we eten mee hadden ;)
Fleur dm: bedankt om elke zondag super enthousiast te zijn. We hebben genoten van je
lach en je enthousiasme tijdens het chirojaar.
Margot: bedankt om ons zoveel bij te vertellen. Elke zondag wist je wel iets nieuws om
ons te vertellen. Dit vonden we geweldig
Fleur dh: bedankt om de beste zangeres van omstreken te zijn. Je hebt je talenten op
kamp getoond. En wooow wij waren helemaal onder de indruk!
Merel: bedankt om heel lief te zien. Voor jou was altijd alles goed. Het was genieten met
jou in de groep.
Sofie: bedankt om de meest actieve tipper te zijn. Elke zondag stond je klaar om de
spelletjes te spelen met heel veel enthousiasme.
Lieve meisjes, wij hebben genoten van het afgelopen Chirojaar. We hebben zoveel leuke
ervaringen met jullie gehad.
Jullie waren de beste!!
Dikke kus xxxxxxxxx
Dien & Lien

Joehoe Tiptiens,
Wanneer jullie dit tekstje lezen zit ons jaar er helaas op. Maar we hebben ook echt een heel
tof jaar gehad. Zo hebben we een spaketi georganiseerd, Warschau bezocht, een
moerassenparcours getrotseerd, een trein genomen naar Gent (zonder leiding!!!), een eigen
instagramaccount gehad …
Daarnaast hebben wij ook nog enkele conclusies getrokken over jullie zo..
… Geeft Alice de meest intensieve dansles.
… Is Kyana haar favoriete bezigheid quotes opzoeken op pinterest.
… Lijken Ebe en Anse echt veel meer op Jinne dan iedereen dacht.
… Kan Allegria perfect wandelen met een pak spaghetti en een fiets.
… Was Silvia de beste danser in café de Volle maan.
… Was Marte een veel te goeie mol.
… Is Febe altijd super zen.
… Is Sofia een echte chirogirl.
… Kan Zoe frikandellen veel te snel opeten
… Houdt Laura Maes enkele rare dingen in haar nachtkastje.
… Is Karen altijd op alles voorbereid.
… Is Fleur Van Cutsem altijd iets trager van begrip.
… Moet je opletten wanneer Lotte D de zoete aardappelfrietjes wil
kruiden.
… Zal Amber wel op een manier verzeild geraken in een gênante
situatie.
… En dan zal Lotte Jochmans haar altijd helpen om dit mee op te
lossen.
… Zie je Otje wanneer je Fleur Van De Ville ziet.
… Komt Otje altijd en overal te laat.
… Moeten we voortaan iets meer op Jana haar knie letten.
… Verkiest Sarah kaas boven het kopen van een nieuwe gsm

Bedankt voor dit toffe jaar!!
jullie leiding,
Laura en Fien.

Liefste meisjes
Dit is jammer genoeg jullie laatste tekstje voor jullie al lid maar ook het laatste die
jullie van ons krijgen.
We hebben zoveel toffe momentjes meegemaakt dit jaar maar het moest eigenlijk
nog maar beginnen, hét uitkijk momentje van het jaar. Ja hoor, ons kamp. Spontaan
komt er een lach op ons gezicht als we terugblikken naar het bivak want waw, hoe
geweldig was die? En al een geluk dat we après soleil hadden want door al dat
dorstig weer konden we snel verbranden
Ons kamp begon al goed door voor de eerste keer op voorwacht te vertrekken. Onze
fietstocht naar Avelgem heeft ons bloed, zweet en tranen gekost maar we hebben
het gehaald. 70km in de beentjes eeey!

Dan nog niet gesproken over ons fantastisch tweedaagse waar we -net iets te veelgeld hebben uitgegeven (you guys know why).

Maar het vreugdemomentje was toch toen we de
meisjesleiding verslaan hadden met de voetbal want
geef toe, er kon er maar een de beste zijn en het
was vrij zeker dat wij de beste waren (credits to
vinnie)

En daar kwam hij dan, veel te snel, onze laatste dag samen op kamp. Misschien wel
het mooiste moment om naar terug te kijken. Samen gezellig rond het kampvuur met
een heerlijk tasje soep terugblikken naar ons aspiranten jaar. Julie laatste jaar als lid.

De tijd van loslaten is gekomen, onze aspimeisjes worden leiding en wij kunnen
alleen maar met fierheid toekijken hoe jullie de ploeg gaan versterken. Want echt
waar, fier zijn wij. Fier op wat jullie geworden zijn en fier dat wij jullie leiding mochten
zijn. Jullie hebben ons een fantastisch jaar bezorgd en daar kunnen wij alleen maar
dankbaar voor zijn.
Meisjes, wij gaan jullie ontzettend hard missen. We zijn er ook zeker van dat jullie
onze chiro microbe gaan doorgeven aan jullie kindjes.
Heel veel succes!
Celle, Ul en Van Snickie
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.

Naam: Fien
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
16 jaar waarvan 4 jaar als leiding
Wat wil je later worden?
Ik blijf mijn hele leven kassier.
Wat is je allergrootste wens?
Een wereldreis maken
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
De mol met de leiding dit kamp
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Gestoord
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Naar Warschau en Boedapest geweest
Welk spelletje speelde je het liefst?
Balleke stamp
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Pastaschotel
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Vergeet jullie drankrekeningen niet te betalen!

Naam:
➢ Kiekse.
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
➢ Ik heb 13 jaar in de chiro gezeten waarvan 3 jaar als leiding.
Wat wil je later worden?
➢ Zelfstandige tuinaannemer.
Wat is je allergrootste wens?
➢ Dat de band met mijn chiro vrienden blijft zoals hij is.
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
➢ Mijn aspirante jaren en mijn laatste jaar leiding.
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
➢ Familie.
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
➢ Moeilijk te zeggen.
Welk spelletje speelde je het liefst?
➢ Spelletjes op het voetbalveld.
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
➢ Pastaschotel.
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
➢ Liever te dik in de kist dan een feestje gemist!!!

Naam: Ulrike of rikerike voor de vrienden
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
Ik heb in totaal ongeveer 8 jaar in ’t Chiro gezeten waarvan 4 jaar als leiding.
Wat wil je later worden?
Ik studeer psychologie dus ik hoop dat ik later iets kan doen om de mensen te
helpen.
Wat is je allergrootste wens?
Dat iedereen zo een toffe Chirotijd mag beleven als ik!
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Het is heel moeilijk om 1 specifieke herinnering te kiezen. Ik denk dat alle leefweken die ik heb gehad
zowel als lid en als leiding toch wel bij de hoogtepunten horen. Chiro is altijd een beetje thuiskomen
en leefweek versterkt dat gevoel alleen nog meer.
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Familie
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Redelijk onvoorbereid op voorwacht gaan met de fiets naar Avelgem. Ik ben super trots op onze
groep dat dat gelukt is zonder al te veel problemen! Die 2 extra dagen kamp waren een mooie
afsluiter voor mij als leiding en ik denk voor onze aspimeisjes ook als lid.
Welk spelletje speelde je het liefst?
Ik heb ninja wel altijd een leuk spelletje gevonden, maar op kamp heb ik er van geprofiteerd om
tijdens de doop nog eens mee te spelen op met bruine zeep en verf. Dat was super plezant!

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
De zelfgemaakte kaaskroketten staan toch wel op nummer 1.
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Blijf jezelf er zijn al anderen genoeg!

Naam: Tijl Agneessens
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je
leiding?
•

17 jaar waarvan 5 jaar leiding

Wat wil je later worden?
•

Concessiehouder van mij eigen garage

Wat is je allergrootste wens?
•

Ooit Beert kopen :D

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
•

Mijn eerste jaar in de leiding

Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
•

Beestig

Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
•

Een zwembad bouwen in de keuken en vandaar uit BBQ’en en een film kijken

Welk spelletje speelde je het liefst?
•

vlaggenroof

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
•

Spinaziestoemp met spek en saucissen

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
•

Chiro Karreveld das voort leven

Naam: Jinne
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
15 jaar waarvan 11 jaar lid en 4 jaar leiding
Wat wil je later worden? Ik studeer Gezinswetenschappen dus
iets met gezinnen denk ik
Wat is je allergrootste wens? Samen met Anke VDB de Friettoren overnemen
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro? We zijn met de Astiens naar Boedapest
gegaan!
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord? Thuiskomen
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding? Met mijn aspiranten op voorwacht
gaan naar Avelgem.
Welk spelletje speelde je het liefst? Sardientje
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste? Spinaziepuree met saucissen en spek
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten? Ge moogt lachen he

Naam: Ferre Van Weyenberg.
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je
leiding?
Zestien jaar waarvan drie jaar leiding.
Wat wil je later worden? Architect.
Wat is je allergrootste wens? Een vervuld leven.
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Mijn eerste leidingsweekend!
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord? Geestig.
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding? Survival
weekend met de toppers.
Welk spelletje speelde je het liefst? Beektocht.
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste? Aspergesoep.
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Tijd gaat snel gebruik hem wel x

Naam: Frauke
Hoelang heb je in de Chiro gezeten en hoelang was je leiding?
12 jaar waarvan 1 jaar leiding

Wat wil je later worden?
Laborante op de afdeling andrologie

Wat is je allergrootste wens?
Dat iedereen nog veel leuke en onvergetelijke momenten in de Chiro beleeft

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Op 2 daagse met tentjes in een bos slapen

Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Plezier

Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Met de kwiks het moerasparcours doen en iedereen wel eens het moeras in zien vallen

Welk spelletje speelde je het liefst?
Sardientje

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Pastaschotel

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Droom alsof je voor altijd zult leven, leef alsof je vandaag zult sterven

Kalender september tot december

September
Zondag 22 september : Chiro
Zondag 29 september : Chiro

Oktober
Zondag 6 oktober : geen Chiro
Zondag 13 oktober : Chiro
Zaterdag 19 oktober : Trogfestijn
Zondag 20 oktober : geen Chiro – Trogfestijn
Zondag 27 oktober : Chiro

November
Zondag 3 november : Chiro
Zondag 10 november : geen Chiro
Zondag 17 november : Chiro
Zondag 24 november : Chiro

December
Zondag 1 december : Chiro
Zondag 8 december : Chiro – Sinterklaas
Zondag 15 december : Chiro
Zondag 22 december : geen Chiro
Donderdag 26 : 2de kerstdag
Zondag 29 : geen Chiro

