DOEDIET OVERGANG 2020

Vu: Silke Marit
Trop 13
1670 Pepingen

Wist-je-dat…
… het vandaag overgang is?
… je dan nieuwe leiding krijgt?
… er vandaag ook nieuwe leiding bijkomt?
… de veskes met negen zijn?
… er niet alleen leiding bij komt, maar ook leiding weggaat?
… zij een vragenlijst hebben ingevuld?
… je deze kan vinden in de doediet?
… wij hun heel hard gaan missen?
… onze leidingsploeg nu uit 29 personen bestaat?
… de leiding bestaat uit 8 jongens?
… er dus 21 meisjes in de leiding zijn?
… er daarom meisjes bij jongensgroepen staan?
… jullie de gegevens van alle leiding in de doediet kunnen vinden?
… Chiro nu doorgaat in bubbels?
… wij heel blij zijn dat we terug leiding mogen geven?
… wij echt heel veel zin hebben in een nieuw chirojaar?
… wij hopen dat de corona zo snel mogelijk weggaat?
… wij hopen op een normaal kamp zonder bubbels?
… de Chiro nog heel veel handgel heeft van bivak?
… wij geen trogfestijn kunnen doen door corona?
… de leiding daar een goede oplossing voor heeft gevonden?
… jullie nog altijd gaan kunnen smullen van een lekkere trog?
… er in een trog drie verschillende sauzen zitten?
… die sauzen balletjes in tomatensaus, stoofvleessaus en vol-au-vent zijn?
… het alternatief doorgaat op zondag 15 november?
… we zo nog centjes kunnen verdienen voor een leuk kamp in 2021?
… jullie hierover meer informatie kunnen vinden in de doediet?
… er veel belangrijke dingen in de doediet staan?
… jullie leiding van vorig jaar een afscheidstekstje heeft geschreven?
… jullie dit zeker eens moeten lezen?
… dat dit tekstje ook in de doediet staat?
… er ook leuke spelletjes in de doediet staan?
… de wist-je-datjes nu gedaan zijn?
… je dan nu het tekstje van je leiding kan gaan lezen?

Hallo trouwe doedietlezers en lezeressen! Er is alweer een nieuw chirojaar
van start gegaan en zoals elk jaar is dit een tijd van komen en gaan in de
leidingsploeg. We vragen eerst jullie aandacht voor de nieuwe leiders en
leidsters aan jullie voor te stellen! Dit chirojaar zullen de volgende 9 veskes
onze leidingsploeg weer extra doen bruisen met al hun enthousiasme en
energie! Onze reporter trok erop uit en ging hen één voor één interviewen. De
antwoorden op onze vragen leest u op de volgende pagina’s!

Sarah De Ridder
Zo word ik ook wel eens genoemd: saragossa
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 11
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: chillen met vrienden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Hawaii
Dit zing ik onder de douche: Changes, 2Pac
Mijn grootste talent is: overal in slaap kunnen vallen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: om ter meest pastaschotel
van de kookies eten
In deze frituur ben ik vaste klant: Hogenberg
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog
De beste raad die iemand me ooit

gegeven heeft:

Deze film MOET iedereen gezien hebben: The other women
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? een
luiaard, ik slaap graag
Eigenschappen waar ik trots op ben: enthousiasme
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Laura ☺
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: 2 leefweken, met de tiptiens naar Polen
en onze aspifuif
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: veel enthousiasme
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: wijnen, wijnen, wijnen
(Chateau Meiland)
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

Jorrit Defeyter
Zo word ik ook wel eens genoemd: palettenkop
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: bezet
Aantal jaren in de chiro: 12
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: met mijn maten op café
Vakantiebestemming van mijn dromen: vietnam
Dit zing ik onder de douche: Thunderstruck van AC/DC
Mijn grootste talent is: veel boefen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: eerste mens op Mars
In deze frituur ben ik vaste klant: de frietstop
Mijn humor valt het best te omschrijven als: af en toe grappig
De beste raad die iemand me ooit gegeven heeft: Maak het leven niet moeilijker.
Het is moeilijk genoeg.
Deze film MOET iedereen gezien hebben: alle lord of the ring's
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Een grizzlybeer, slaapt veel en eet veel
Eigenschappen waar ik trots op ben: ik doe mijn best om mezelf altijd te
verbeteren
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? De stannie
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: samen in de sauna lachen en zingen
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: veel domme opmerkingen
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Dat is hier gewoon een tikkende tijdbom.
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes ☺

Kyana De Bast
Zo word ik ook wel eens genoemd: Kijean
Leeftijd: 17 jaar
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 11
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: voetbal en uitgaan met vrienden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Malediven
Dit zing ik onder de douche: Hollywood van Lewis Capaldi
Mijn grootste talent is: de flauwe plezante uithangen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: zo lang mogelijk in plankhouding
blijven staan
In deze frituur ben ik vaste klant: Hogenberg
Mijn humor valt het best te omschrijven als: niet grappig
De beste raad die iemand me ooit
goed bij voelt en kijk niet naar de rest

gegeven heeft: Doe dingen waar je jezelf

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Dear John
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom?
Jachtluipaard, dat is het snelste dier en ik wou dat ik die snelheid ook had.
Eigenschappen waar ik trots op ben: kan goed luisteren, behulpzaam
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Ons mama Laura
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: als tiptien naar Warschau gaan
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: altijd een lach op mijn gezicht
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: niets is me teveel
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

Zoë Schoukens
Zo word ik ook wel eens genoemd: zoe/zurekoolzoe
Leeftijd: 17
Burgerlijke stand: bezet
Aantal jaren in de chiro: 6
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: lekker wijnen met de meiden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Australië
Dit zing ik onder de douche: Zoë eet pita
Mijn grootste talent is: doorzetten/organiseren
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: frikandellen eten
In deze frituur ben ik vaste klant: Frietstop
Mijn humor valt het best te omschrijven als: simpel
De beste raad die iemand me ooit

gegeven heeft: geniet van het leven

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Greenland
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
dolfijn >> vrolijk, nieuwsgierig …
Eigenschappen waar ik trots op ben: Sociaal, vol ideeën, goedlachs
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? hoofdleiding
Tofste chiroherrinnering tot nu toe:
Polen als Tiptien

2x leefweek en een weekendje naar

Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: enthousiasme en vooral veel
plezier
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: waar een wil is, is een weg
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

Fleur Van Cutsem
Zo word ik ook wel eens genoemd: McFleury
Leeftijd: 16
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 10
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: chillen met mijn vriendinnen
Vakantiebestemming van mijn dromen: westkust Amerika
Dit zing ik onder de douche: Baila Baila Baila - Ozuna
Mijn grootste talent is: tannen (bruinen)
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Langst op kamp zijn.
In deze frituur ben ik vaste klant: bij Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: dwaas
De beste raad die iemand me ooit

gegeven heeft: Ogen toe en gaan!

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Southpaw
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een panda,
eten, zitten en knuffelen.
Eigenschappen waar ik trots op ben: Ik win van mijn zus bij het vechten.
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Laura & kookies
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Polen
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: enthousiasme
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Liever te dik in de kist dan een feestje
gemist
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

Alice Heim
Zo word ik ook wel eens genoemd: alis potteke pis
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 9
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: denken aan de volgende chirodag
Vakantiebestemming van mijn dromen: Zuid – Afrika
Dit zing ik onder de douche: ShakeThatBooty remix - discobooze
Mijn grootste talent is: werken om iets mooi te bereiken
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: pirouettes draaien
In deze frituur ben ik vaste klant: frietwagon
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog
De beste raad die iemand me ooit
nooit gevolg

gegeven heeft: in het leven ben je oorzaak,

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Mama Mia & Mama Mia 2
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? een bezig
bijtje, die graag voor iedereen in de weer is
Eigenschappen waar ik trots op ben: teamplayer, doorzetter
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Leidster Laura
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: de leefweken en een citytrip naar Polen
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: iemand die gigantisch veel zin heeft om
alles te geven en eraan te beginnen
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: “meid, mij niet bellen”
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?

Allegria Janssens
Zo word ik ook wel eens genoemd: Hatsjoem
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 7
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: afspreken met vrienden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Griekenland
Dit zing ik onder de douche: Shake ThatBooty Mixxx
Mijn grootste talent is: Overal en altijd plezier maken
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: langste chirokamp
In deze frituur ben ik vaste klant: Arjan
Mijn humor valt het best te omschrijven als: simpel
De beste raad die iemand me ooit

gegeven heeft: Niet te veel nadenken

Deze film MOET iedereen gezien hebben: High School Musical
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een
feestbeest, altijd klaar voor een feestje
Eigenschappen waar ik trots op ben: competitief en actief
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Hoofdleiding en mama laura
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: bivak, leefweek en Polen
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Veel ambiance en energie
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Geen zondag zonder Chiro
Tot slot nog enkele (aartsmoeilijke) keuzes
.

Marte Heymans
Zo word ik ook wel eens genoemd: Martemuis/ Martepel
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: Vrijgezel
Aantal jaren in de chiro: 5
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Café’tjes doen met de vrienden
Vakantiebestemming van mijn dromen: Maledieven
Dit zing ik onder de douche: Pop Danthology 2012
Mijn grootste talent is: Genieten van kleine dingen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Het meeste powernapjes achter
elkaar doen
In deze frituur ben ik vaste klant: Hogenberg
Mijn humor valt het best te omschrijven als: Zeer droog
De beste raad die iemand me ooit
ALTIJD goed!

gegeven heeft: Blijven doorzetten, het komt

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Divergent
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Een trouwe
hond -> altijd blij om vrienden/familie te zien en altijd tijd voor een knuffel.
Eigenschappen waar ik trots op ben: Sociaal, empathisch
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? De hoofdleiding en mijn aspi leidster Laura
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Leefweek, weekendje naar Polen en onze eigen
fuif organiseren.
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Energie!
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Geniet vandaag. Herhaal’t morgen.
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

Karen Abraham
Zo word ik ook wel eens genoemd: karambra
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: single
Aantal jaren in de chiro: 11
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: dansen en muziek spelen
Vakantiebestemming van mijn dromen: noorwegen
Dit zing ik onder de douche: Hold on

Laura Tesoro

Mijn grootste talent is: genieten
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: zo lang mogelijk slapen
In deze frituur ben ik vaste klant: munkske
Mijn humor valt het best te omschrijven als: onlogisch
De beste raad die iemand me ooit
worden)

gegeven heeft: ga er voor (leiding

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Lethal weapon
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Kat
omdat ik graag slaap.
Eigenschappen waar ik trots op ben: geduldig, behulpzaam
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Mama Laura
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: als tiptien naar Warschau gaan
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: inzet
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: alles wat je wilt doen kan je ook.
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 VAN HARTE EEN DIKKE
PROFICIAT EN VEEL SUCCES DE KOMENDE JAREN IN CHIRO KARREVELD

Spijtig genoeg moeten we zoals elk jaar nu ook weer afscheid nemen
van een deel van de leiding
. Ze hebben zich allemaal jaren heel
hard ingezet en met veel plezier voor hun leden gezorgd. Daarom
willen wij hen allemaal heel hard bedanken! Hier nog even wat meer
informatie over hoe onze fantastische nieuwe oudleiding hun
chirocarrière ervaren hebben:

Laura
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
Ik ben als Speelclubmeisje in de chiro gekomen dus 9 jaar lid en
4 jaar leiding
Wat wil je later worden?
Daar heb ik nog niet echt een idee van
Wat is je allergrootste wens?
Dat de vriendschappen die gemaakt zijn in ’t chiro ook echt voor het leven zijn
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Dat is en onmogelijke keuze maar dan kies is denk ik mijn eerste leidingsweekend. We
hadden een nieuw liedje ontdekt waar we in een cirkel met heel de leidingsploeg op aan het
dansen waren in een cirkel alsof het een soort regendans was (ik weet niet of dat echt een
goede beschrijving is maar je kan er je wel iets bij voorstellen eh?). Klinkt als een saaie
mooiste herinnering, maar die sfeer en vriendschap was het begin van 4 geniale jaren.
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Vriendschap
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Onze uitstap naar een fabriek en de windmolens met Tim tijdens leidingswissel
Welk spelletje speelde je het liefst?
Mijn voorkeur gaat naar trefbal met 10 gestoorde Aspirantenmeisjes ;)
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Vegetarische pastaschotel!!!!!
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Ale goed gedaan, steek die stijkparels nu maar terug in dat zakje

Anke
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je
leiding?
Ik heb in totaal 17 jaar in de chiro gezeten, waarvan 4 jaar
als leidster en 2 jaar als hoofdleidster
Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet 100% maar wel iets in de juridische sector
Wat is je allergrootste wens?
Eten zonder te verdikken
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Een hele toffe en geweldige vriendengroep
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Varkens
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Citroën citroën gespeeld in een mesthoop
Welk spelletje speelde je het liefst?
1 is te weinig, 3 is te veel
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Macaroniiiiiiiiiiiiii
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Broks on the rocks

Lien
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
12 jaar waarvan 4 jaar leiding
Wat wil je later worden?
Ik studeer lager onderwijs, dus ik hoop ooit mijn eigen klas te hebben.
Wat is je allergrootste wens?
Dat iedereen ook zo’n fijne tijd in de Chiro mag meemaken.
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
De leidingsweekends
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Gezelligheid
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Oei, ik heb er meer dan eentje :o
Met de pinkels op papi – weekend, voetbalmatchen spelen op kamp alsof ons leven ervan af hing,
BACK TO PELLA, overnachten in buizen met de Tippers na een wandeltocht van 15km,…
Welk spelletje speelde je het liefst?
Tussen twee vuren
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Pastaschotel
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Shout out to the friends who became family <3

Britt
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
7 jaar waarvan 3 jaar leiding
Wat wil je later worden?
Mijn droom is om te mogen werken voor Het Vlaams Instituut
Gezond Leven maar daarnaast hoop ik toch om ooit als zelfstandige diëtiste te werk te gaan.
Wat is je allergrootste wens?
Alle gemiste feestjes van 2020 kunnen inhalen
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
De eerste dag terug in ‘t chiro als enige in de vijver van ter rijst vallen
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Fenomenaal
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
LEIDINGSSPEL IEDERE KEER
Welk spelletje speelde je het liefst?
Vlaggenroof
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Pastaschotel
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Dag en bedankt he!
Oké, nee beste impulsieve beslissing ooit

Jasper
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
12 jaar lid, 4 jaar leiding en dan nog een jaartje extra ;)
Wat wil je later worden?
Dat zal de toekomst wel uitwijzen
Wat is je allergrootste wens?
Dat ik heel mijn chirocarriere nog eens mag overdoen
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Mijn 2-daagse als topper
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Fantastisch!
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Meedoen aan een tuning meeting met de auto’s van de leiding die we toen getuned hadden met
papier en karton. Op het einde kregen we de beker van originaliteit mee naar huis.
Welk spelletje speelde je het liefst?
ballekestamp
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
Stoofvlees met frietjes!
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Liever 1 aaierdrahoek in de hand dan 1000 op de grond.

Steeltjes

Dag pagadders!!
Het lijkt al een eeuwigheid geleden dat we jullie nog gezien hebben
missen, willen we nog eens leuke herinneringen ophalen!

. Omdat we jullie zo

Waar het allemaal begon, overgang!
Wat waren we blij met jullie als onze
leden. Onze eerste groepsfoto was een
feit.

Wanneer we op stap gingen,
zongen we altijd een liedje.
Kennen jullie het nog? “Wij zijn
de mannen die de gas doen
branne …”

Nu een spelletje: Waar is Torre?

Aaaah daar zat Torre verstopt

Ook bewezen jullie dat jullie goede koks zijn! Oh wat
zouden wij graag nog eens pompoensoep à la pagadder
eten mmmmmh…

Ook gingen we nog naar het supergrote springkastelenpark, speelden we vlaggenroof in het
bos, keken we een film, aten we frikandellen met frietjes, …
Spijtig genoeg kwam Corona toen roet in het eten gooien en moesten we al onze andere
coole plannen afzeggen…
MAAR, gelukkig mochten we op kamp! Voor sommigen was het zelfs hun allereerste bivak
ooit, en wat voor één! Kijk maar mee:

Trouwens! Niet alleen wij, maar ook Cor en Ona missen jullie!

Ziezo, ons pagadderjaar samengevat! Hopelijk zien we jullie snel nog eens terug!
Kusjes,
Klaas, Raf, Anke, Cor en Ona xxxxx

Liefste pinkeltjes
Alles goed met jullie? Het is al lang geleden dat we jullie hebben gezien… Ongeveer twee
maanden geleden begon ons super mega leuke kamp. Wij hopen dat jullie het ook leuk
vonden en dat jullie nog lang vele herinneringen zullen hebben. Weten jullie nog…
dat we samen op wereldreis gingen?
dat jullie voor een dag echt hele mooie prinsessen waren?
dat jullie de beste astronauten waren die wij ooit gezien hadden?

Jullie konden ook heel goed knutselen zoals hoedjes en potjes gekleurd zout maken.

Jammer dat we geen laatste chiro zondag meer samen hebben maar we zien jullie wel op
de chiro he!
Dikke kusjes en knuffels van jullie leiding
Xoxo Phebe, Fee en Ineke

Dag allerbeste speelclub jongens,
Dat was het dan! Het chirojaar 2019-2020 loopt op zijn einde…
Het jaar was kort maar krachtig maar toch vonden we het fantastisch om dit speciale
Chirojaar met jullie te beleven!
Bekentochten, laddercomptities, kampen bouwen,… we deden het allemaal maar
toen was er corona. Gedurende een hele periode kon de chiro niet meer doorgaan
tot we uiteindelijk het verlossende bericht kregen… WE MOGEN OP KAMP!!! Dit was
voor ons echt het hoogtepunt van het jaar en vonden het fantastisch om te zien dat
we zelfs na een pauze van 4 maanden als een hechte groep op bivak konden
vertrekken! We willen jullie één voor één bedanken voor het supertoffe jaar en
hopelijk zien we elkaar snel nog eens terug!
Hieronder vinden jullie nog enkele leuke sfeerbeelden van het kamp…
Kusjes en knuffels,
Carla, Mirlo en Stannie

Allerliefste, leukste, grappigste, gekste speelclubmeisjes
Met spijt in het hart moeten wij afscheid nemen van jullie na dit speciaal maar
ongelooflijk te gek jaar! Wij hebben ons alvast stuk gelachen met jullie en met jullie leuke
mopjes & dansjes. We vinden het enorm jammer dat we geen laatste zondag hebben
gehad met ons groepje maar gelukkig hebben we op kamp dubbel en dik genoten van
elkaar! Ik denk dat we nog nooit zoveel tik tok’s hebben gemaakt in ons hele leven dan
op kamp! Het was gewoon legendarisch!

Hieronder vind je alvast nog enkele hoogtepunten van ons bewogen chirojaar.
Jullie zijn stuk voor stuk toppers en wij willen jullie bedankt voor dit leuke jaar!
We gaan jullie missen!!!
Veel liefs & dikke virtuele kusjes en knuffels
Brittney en Frikandelle

Dag lieve rakketjes,
Spijtig genoeg is dit ons laatste tekstje dat wij schrijven voor jullie en ondanks dat het een “raar” en
“kort” Chirojaar is geweest hebben we toch meer dan genoten. Denkt maar terug aan toen we naar
het springkastelen park gingen in Don Bosco Halle, samen de McDonalds gingen onveilig maken, het
grote drugsspel spelen op de Chiro met de Kwiks, bbq’en op ons zelf gemaakte vuur met warme
chocomelk en nog zo veel meer. Kort gezegd we hebben ons toch wel geamuseerd eh. Natuurlijk was
het tofste denken we toch wel het kamp. Samen de stoere Viking uithangen en onze eigen schilden
maken. Samen de zotte wetenschapper uithangen en spellen met de bommetjes. (gelukkig vielen er
toen geen gewonden
) Samen de sportieve bokser uithangen en zien wie de sterkste waren.
Kortom weer een knotsgekke sportieve grappige emotionele plezante 10 dagen die wij met jullie
mochten doorbrengen.
Wij hebben er dit jaar met jullie mega hard van genoten en hopen dat we jullie nog veel zien op de
Chiro.
Kusjes en knuffels van jullie zotste en tofste leiding,
Steeltjes en Rinus
P.S. hieronder nog enkele foto’s van op kamp zodat jullie nog eens kunnen terugdenken

Vul deze liedjes aan met de woorden boven elk liedje. Kies dan je favoriete liedje van
de drie en oefen het tot je het vanbuiten kent! Dat zal zeker nog van pas komen bij
de volgende zangstonde.
LAAT ONS EEN BLOEM

Gebruik de volgende woorden: reuzen, woestijn, miljoen, chequeboek, zee,
mensen, laat, gestorven, verdwijnen
Dit is een lied voor de _________________ die zorgen
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
Dit is een lied voor de doden van morgen
Begraven, bekist in een stenen __________________
____________ ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de zee
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een ___________________ is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
Je breekt en je hakt en je boort door de bergen
Je maakt elke heuvel gelijk met de grond
De _________________ van nu lijken morgen maar dwergen
Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond
Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom
En het zicht op de zee
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
De vis in de zeeen vergiftigd, ___________________________
Het zand op de stranden vervuild door mazout
En jij door je tankers en ________________________ bedorven

Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed
Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de zee
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
En zo zal dan morgen het leven ____________________
Verslagen door staal en gewapend beton
De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen
Geen mens die nog weet hoe het einde begon

Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de __________
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee
Een eeuwigheid mee

TUSSENDOORTJE
Gebruik de volgende woorden: trek, wachten, krab, vervelen, handje, tussendoortje
Gaan we ____________________________ spelen
___________________ is voor ons de pest
Wij willen ons niet ___________________________
Doe maar mee met al de rest

•

________________ klap…

•

kietelen…

•

teentje trap…

•

knijp en pits…

•

kopke _______________…

•

oortje _______________…

DE WERELD IS EEN TOVERBAL
Gebruik de volgende woorden: alleen, wereldkaart, verstaan, wereld, worden, ding,
kring, zo
De wereld is een toverbal
Geen mens weet hoe het _________________ zal,
Maar één _________ dat weet iedereen
Je kunt het niet _____________.
REFREIN:
Dus zullen wij er samen iets van moeten maken,
De ________________ is een mooi maar werk’lijk ding,
Dus zullen wij er samen iets van moeten maken,
Hé, hé, hé, hé, kom maar in de ___________.
Bekijk toch eens de _________________________,
De mens is toch iets beters waard,
Je ziet dat het een puinhoop is,
Zo gaat het helemaal mis.
REFREIN
We praten zus, we praten ______,
We roepen “ach” en “wee” en “oh”;
Maar wil j’elkaar echt goed ________________,
Dan doe je er iets aan.

Yow gasten,
Hopelijk hebben jullie er toch een leuk jaar op zitten. Wij hebben er alvast
enorm van genoten dus alvast een dikke merci! Het was natuurlijk een
onwaarschijnlijk kamp, annjeske secretareske persoonlijk zou der van genoten
hebben.
Hopelijk is er binnenkort ook een leuke aftermovie te bezichtigen met enkele
leuke sfeerbeelden ofniiiiii...
zeggen:
'k doen deruit, houwduuuu!!

voor de rest zouden we nog graag willen

Dag lieve lieveTippertjes,
Helaas heeft corona wat roet in het eten gestrooid en hebben we jullie niet het meest
fantastische jaar kunnen geven.. Wij hadden ons dit jaar natuurlijk ook wat anders ingebeeld
maaaaaaaaaaaaaaaar kamp heeft wel heel veel goed gemaakt!
Van 2 tot 10 juli hebben we het beste van onszelf gegeven! Samen hebben we veel gelachen
en onnozel gedaan!
Wij zijn heel blij dat we onze chiro-carrière met jullie mochten afsluiten!

Hieronder nog wat sfeerfoto’s van een onvergetelijk kamp!

Dikke dikke kussen!

Lien & Anke

En dan nu speciaal dit liedje (van Urbanus 'ge moogt naar huis gaan' )
voor onze lieftallige Kerels en Jorrit
Heeeet jaar is afgelopen,
het kamp dat is voorbij
Het was een waar genoegen,
voor ons alledrij
Ik zat misschien in Thailand,
sliep op een boerderij
En tetten en ne piet
dat is echt niks voor mij

Kheb het wel moeten aanschouwen
Soms van ver soms van dichtbij
Ik kan wel een ding zeggen
't zat ten minste niks zwart bij

Dat is voor dientje
Of ben ik mis
Zeg het mij dan maar
Dat ik het wis uit mijn geheugen
Die wrede nacht
Nog een geluk
Z'is niet ...

De zondag was voor ons
Het beste van de week
Er was heel weinig anders
Waar ik echt naar uitkeek
Soms keek ik wel naar meisjes
Zelfs onder de 18
Al is er hier nog ene

Die verder ging dan 'zien'
Wat hij doet zou ik niet durven
En ik ben van niet veel vies
Zelfs niet van een eierdriehoek
Als hij over datum is

Ach ja de Jappie
Tis ne Kastaar
Op basketsloefkes
Versiert hij haar
Ze blijft zelfs bij hem
Kweet niet waarom
Wat meer ervaring?
Door den ouderdom

Groetjes,
Dientje, Jappie en Harry

Mijn lieve aspirantjes,

Jammer genoeg is onze geniale laatste dag samen al voorbij als jullie dit lezen maar ik kan nu al vol
vertrouwen zeggen dat het geen betere zondag kon zijn. Nicolas Caeyers zou zeggen “welle zijn
zondag gaan wakeboarden met de meiden, dat was wel goe ze”.
Hoewel het jammer genoeg een heel kort jaar was, kon het echt niet beter zijn. We hebben op den
toog gedanst tijdens onze fuif, we hebben de meest depri liedjes ooit gezonnen waardoor de leiding
van de kerels ambetant waren dat ze geen dutje konden doen, we hebben een uniek mono?poly?gamie? bord in ons bezit, we hebben de mensen rondom ons laten meedansen op de Booty
Shake mix van Stannie op de kerstmarkt, we hebben raclettebroodjes ontdekt waar we allemaal
(stiekem) al maanden naar uitkijken (date op de kerstmarkt staat dus vanaf nu vast btw) en we
hebben vooral gigantisch veel gelachen met alle domme opmerkingen die jullie gemaakt hebben en
met elkaar.
En nu effe melig:
Voor degene waar het chiroverhaal stop: ik hoop dat jullie met heel veel plezier terugkijken naar alles
wat we samen gedaan hebben en dat jullie tijdens alle chiro-evenementen met mij een colaatje
drinken om wat bij te praten.
Voor degene die leiding worden: haal alles uit de tijd die nu officieel begonnen is en jullie gaan dat
sowieso allemaal belachelijk goed doen.
En dan ook nog voor de nu echt officiële leiding:
Als jullie ook met van die ideeën komen om jullie leden een kapotte vaas in elkaar te laten puzzelen
of strijkparels te sorteren, mij nie belle.

Dag en bedankt,
Mama Laura

Chirowoordzoeker

Sudoku’s

Het afgelopen chirojaar is toch wel een beetje speciaal geweest. Door het welbekende coronavirus
mochten wij plots geen Chiro meer geven en moesten wij onze geliefde leden maandenlang missen.
Het was in spanning afwachten op de beslissing van de regering of we al dan niet op kamp mochten
vertrekken. En jawel: we kregen groen licht joepieeeeeeeeee!!!!!!!! Op 1 juli 2020 was het zover: het
langverwachte bivak naar Bree! Een fotoverslag vol mooie herinneringen…

Natuurlijk was het geen kamp zoals andere jaren. We vertrokken in 4 bubbels:
Bubbel 1 (Pinkels, Pagadders en SPM)

Bubbel 2 (SPJ en Kwiks)

Bubbel 3 (Rakkers, Tippers en Toppers)

Bubbel 4 (Tiptiens, Kerels, Aspiranten en Kookies)

Ook onze kookies mogen wij niet vergeten! Zij zorgden 10 dagen voor héél lekker eten, zo konden we
er elke dag weer tegenaan! We love de kookies, we do…!

RUIMTE

Dit jaar was het kampthema
. Onze astronauten hun benzine was op en na een dolle,
avontuurlijke reis vol met verrassingen en nieuwe ontmoetingen doorheen de ruimte konden ze
gelukkig het monster verslaan en nieuwe brandstof bemachtigen.

Traditiegetrouw sloten wij dit fantastische bivak af met een kampvuur. Dankzij het harde werk van
de kerels en aspiranten konden we ‘s avonds genieten van een prachtig kampvuur. De heerlijke
tomatensoep met balletjes gemaakt door onze kookies kon natuurlijk niet ontbreken :)))

Nog wat sfeerbeeldjes

KALENDER
September:
- 6/9 geen Chiro
- 13/9 Overgang
- 20/9 Chiro

-

27/9 Chiro

Oktober:
- 4/10 Chiro
- 11/10 Chiro
- 18/10 Chiro
- 25/10 Chiro

November:
- 1/11 geen Chiro
- 8/11 geen Chiro
- 15/11 Trogfestijn (geen Chiro)
- 22/11 Chiro
- 29/11 Chiro
- 6/12 Sinterklaas op ‘t Chiro
- 13/12 Chiro
- 20/12 Chiro
- 26/12 2de Kerstdag

