OVERGANG 2021

Vu: Silke Marit
Trop 13
1670 Pepingen

Wist je dat…
… het vandaag overgang is?
… dit wilt zeggen dat jullie nieuwe leiding krijgen?
… jullie dus afscheid moeten nemen van jullie vorige leiding?
… dit heel jammer is na zo een leuk chirojaar?
… een jaar 365 dagen telt?
… dit om de 4 jaar 366 dagen zijn?
… we dan spreken van een schrikkeljaar?
… er dan een extra dagje is in februari?
… een dag 24 uren telt?
… je best 8 uur slaap hebt per dag?
… we gemiddeld 32 jaar van ons leven slapen?
… tijdens je slaap je ogen heel snel bewegen?
… men spreekt over REM-slaap?
… dit de afkorting is voor rapid eye movements?
… deze slaap vooraf wordt gegaan door een diepe slaap?
… tijdens de diepe slaap al onze spieren volledig ontspannen zijn?
… ik dit allemaal heb geleerd bij psychologie?
… ik morgen terug school heb?
… jullie al een maand bezig zijn?
… chiro veel leuker is dan school?
… de chiro bestaat sinds 1934?
… deze is opgericht door Jos Cleymans?
… dit een priester was?
… hij dezelfde achternaam heeft als Jelle Cleymans?
… we Jelle allemaal kennen van Spring?
… dit een programma was op Ketnet?
… zij hele leuke liedjes hebben?
… een liedje bestaat uit strofes en refreinen?
… we op de chiro ook af en toe liedjes zingen?

… dit altijd voor ambiance zorgt?
… er ook dit nieuwe chirojaar heel veel ambiance zal zijn?
… we er daarom met alle plezier aan beginnen?

Naam: Yannis Devuyst
Zo word ik ook wel eens genoemd: Jimmy
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: Ongehuwd
Aantal jaren in de chiro: 8
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: Sporten
Vakantiebestemming van mijn dromen: Indonesië
Dit zing ik onder de douche: 10000 luchtballonnen
Mijn grootste talent is: Eenentwintigen
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: Het grootste pak friet maken.
In deze frituur ben ik vaste klant: De Friettoren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: Droog
De beste raad die iemand me ooit
moet jij doorgaan.

gegeven heeft: Waar dat de meeste stoppen

Deze film MOET iedereen gezien hebben: 1917
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom? Dolfijn
omdat het een dier is die graag in groep leeft.
Eigenschappen waar ik trots op ben: rustig, Aanpassingsvermogen, proactief,…
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Stan, Klaas en Marijn
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: verlate gebouwen gaan bezoeken.
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: gekke, leuke momenten om nooit te
vergeten.
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: In ieder geval moet men proberen
gelukkig te zijn, al was het maar om het voorbeeld te geven.
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: Joren Walravens
Zo word ik ook wel eens genoemd: Beertje
Leeftijd: 17
Burgelijke stand: eenzaam
Aantal jaren in de chiro: 10 jaar
Favoriete bezigheid buiten de Chiro: feesten en genieten
Vakantiebestemming van mijn dromen: Amerika
Dit zing ik onder de douche: allemaal door jou (Bart Peeters)
Mijn grootste talent is: frikandellen eten
Ik droom ervan om dit wereldrecord te breken: meeste Big macs opeten in een uur
In deze frituur ben ik vaste klant: Den toren
Mijn humor valt het best te omschrijven als: droog en nat
De beste raad die iemand me ooit
(den André)

gegeven heeft: leef je leven zoals je het wilt

Deze film MOET iedereen gezien hebben: Safety first
Als je jezelf zou omschrijven als een dier, welk zou dit zijn en waarom ?
Een beer, heb ik al is horen vallen door mensen.
Eigenschappen waar ik trots op ben: betrouwbaar en lomp
Wie is je grote voorbeeld in de Chiro? Dientje
Tofste chiroherrinnering tot nu toe: Voorwacht 2021
Dit mag Chiro Karreveld van mij verwachten: Inzet, ambiance en hopelijk een
aanwinst.
Uitspraak die me op het lijf geschreven is: Drink met mate, nooit alleen
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!

KAMPVERSLAG 2021 HOREBEKE
Van 1 tot 10 juli gingen we samen weer op kamp. Ook deze keer weer in bubbels, maar dat hield ons
zeker niet tegen om weer 11 dagen plezier te gaan maken. Op 1 juli kwamen de leden toe op de
kampplaats. Alle tenten waren al opgezet door de aspiranten die op voorwacht gingen met de fiets.

Hierdoor kon iedereen direct zijn bedje opmaken, de valies leegmaken en de kampplaats verkennen.
Tijdens ‘welkomstavond’ speelden we allemaal spelletjes om direct dat leuke ‘kampgevoel’ te krijgen
en werd natuurlijk de kampdans aangeleerd zodat we deze allemaal uitbundig konden meedansen.
De andere dagen werden goed gevuld met veel programma’s zoals sliden in de modder, 24 uur
overleven in een tentje, junior bake-off’s, chirodoop,…

Dit kamp konden we eindelijk terug een trektocht en familiedag organiseren. De jongste groepen
gingen tijdens hun trektocht een grote wandeling maken waarin ze allerlei opdrachten moesten
vervullen en speelden daarna waterspelletjes op de kampplaats en konden genieten van een lekker
ijsje.
De oudste groepen gingen op 2daagse met de fiets
of te voet en zochten zelf naar een plekje om te
overnachten. Toen de oudste groepen wegwaren,
genoten de jongsten ervan om een stevig feestje
te bouwen. Het thema was ‘Bijbel’ dus iedereen
trok zijn verkleedkleren aan.

Ook dit jaar was er het toneeltje van de leidingsploeg. Dat was, net zoals de kinderfuif, in thema
bijbel. De leden, de leiding maar ook de kookouders
konden hier bijna elke avond voor het slapengaan van
genieten.

Dit jaar hadden we het geluk dat onze Rode Duivels speelden en we samen gezellig konden
supporteren voor ons team. Dit deden we met veel gejuich,
confettipoppers en ook wat tranen na de uitschakeling.

Het kamp werd afgesloten met sketchkes, van
dansjes tot een toneeltjes, die elke groep had
voorbereid. Daarna was er een te gek kampvuur,
gemaakt door de kerels en aspiranten, waarbij
we tomatensoep met balletjes kregen van onze
kookies die het hele kamp lang weer voor lekker
eten zorgden.

We kunnen alweer spreken van een SUPERLEUK GESLAAGD chirokamp. Tot volgend jaar!
Groetjes, de leidingsploeg xxx

Hier een leuke kleurplaat om al te dromen van het volgend bivak!

Beste pagadders,
Onze laatste zondag samen zit erop en amai wat een top jaar hebben wij gehad. Doorheen het jaar
hebben we zoveel met jullie uitgespookt dat we er zelf het leukste moment niet kunnen uithalen.
Één voor één zijn jullie het waard om een echte pagadder genoemd te worden en de voorlaatste
zondag hebben jullie dat nogmaals bewezen dat jullie geen bang hebben om vuil te worden. We zijn
misschien de kleinste van de hoop, maar we doen niet onder bij al die grote. Hopelijk vonden jullie
het net zoals wij, een te gek jaar!
Vandaag is het overgang en weten we wie jullie nieuwe leiding wordt. Wij zijn er alvast van overtuigd
dat jullie een fantastisch chirojaar tegemoet gaan met jullie nieuwe leiding. Veel plezier!
Groetjes,
Dien, Zoë & Carsten

Dag liefste pinkeltjes,
Het jaar zit er bijna op en dat vraagt om een kleine terugblik op wat we allemaal hebben beleefd dit
chiro jaar!
Het begon allemaal op een zonnige zomerdag met overgang. Jullie kwamen te weten wie jullie
leiding was en speelden heel veel spelletjes die dag…

Onze eerste chiro-zondag samen was er eentje met heel veel plezier! Jullie lieten ons meteen merken
hoe een zotte dozen jullie waren.

Dit jaar hebben we ons ook enkele keren verkleed en dat deden jullie altijd met het nodige
enthousiasme! Zo verkleedden we ons van echte boerinnen tot oma’tjes en opa’tjes.

En weten jullie nog wanneer we gingen schaatsen op het ijs??

Tot slot sloten we het jaar af met een spetterend bivak. Op 1 juli kwamen jullie toe en hebben we
ons kamer mooi ingericht met veel vlagjes en lichtjes. Enkele dagen erna was de regenboog zijn
kleuren kwijt en moesten we die gaan zoeken! Ook speelden we het grote kabouterspel, waar jullie
verkleed-skills weer eens bewezen werden. Om het kamp af te sluiten kregen jullie dan nog een roze
poncho en deden we nog een fantastische fuif. Hier nog enkele sfeerbeeldjes:

We gaan jullie heel hard missen
Liefs Karen, Alice en Manou <3333

SPJ
En dit is de historie
Nazingen: En dit is de historie
Voorzingen: van een chirogroep
Nazingen: van een chirogroep
Voorzingen: ze heetten de speelclubjongens
Nazingen: ze heetten de speelcubjongens
Voorzingen: en hielden veel van snoep
Nazingen: en hielden veel van snoep

Refrein:
En van je hela, hela, hela, holala
Hela, hela, hela, holala
hela, hela, hela, holala
Hela, hela, hela, holala

Het startte op een zondag, in park Ter Rijst
Ze leerden elkaar kennen, plezier da was vereist!
Ze bouwden een groot kamp, met een deathride erbij.
Vuur maken als de beste, ja dat konden zij!
Met z’n 18 op bivak, wat een avontuur.
10 dagen vol plezier, en een reuze kampvuur!
En dit was de historie van een chirogroep
Ze heetten de speelcubjongens en hielden veel van snoep

hey vriendjes
met spijt in het hart schrijf ik dit laatste tekstje voor jullie :((
het chirojaar is voorbij gevlogen maar ik kan jullie verzekeren dat het een knaller van formaat was!!
we hebben ons kapot gelachen, ons kapot gegeten, ons kapot geamuseerd, ons kapot gevoetbald,
ons kapot geravot en nog kapot veel meer
bij deze nog een paar leuke herinneringen van het afgelopen kamp waar wij met een brede lach op
terug kijken
het ga jullie goed!!
kusjes Harold en Anna

Dag lieve speelclubmeisjes,
We schrijven dit laatste tekstje met pijn in ons hart want ons chirojaartje samen zit er jammer
genoeg op… Wat is het snel gegaan. Het hoogtepunt was natuurlijk ons chirokamp waar wij ons
11 dagen hebben geamuseerd. Van een doop tot een echte bakery-day of divadag, jullie gingen
er elk spelletje voor met bakken energie. Wij hebben heel leuke herinneringen aan dit chiro-jaar
en willen jullie bedanken voor alle leuke zondagen. Hopelijk komen jullie volgend jaar nog eens
dag zeggen of een knuffel geven, maar dat zal wel gebeuren
Heel veel knuffels & kusjes SPM leiding Fleur, Sarah & Ellen

Liefste rakkers
Aan alle mooie dingen komt een eind
We zijn uitgegroeid tot 1groep hechte makkers
We trekken ons aan elkaar op en houden elkaar overeind
Elke zondag was 1 groot feest
Het kamp was het hoogtepunt van dit topjaar
10 dagen gaven we alles van onszelf en gedroegen we ons af en toe eens als een beest
Als 1 groep kregen we alles voor mekaar
Eten doen jullie heel graag
Naar de macdo gaan was voor jullie een topactiviteit
Op de doop gingen er zelf hondenbrokken door jullie maag
Dat wij jullie leiding waren, daarvan hebben we nog geen seconde spijt
Het moment dat we afscheid moeten nemen is aangebroken
Het ga jullie goed
Wij hebben nu onze laatste woorden uitgesproken maar we kijken terug op dit jaar met een brede
lach op onze snoet

Kusjes jullie leiding

Liefste Kwikies, wat een leuk jaar hebben we gehad zeg! Het begon allemaal in park ter rijst toen
jullie te horen kregen dat wij jullie leiding werden. We waren meteen enthousiast met een groep
zoals jullie.

Het startschot was gegeven voor het begin van een jaar om nooit meer te vergeten. Dat jullie felle
meiden zijn die niet bang zijn van een spatje verf bewezen jullie al snel tijdens kamp Waes. Cupcakes
bakken is ook geen probleem voor de Kwiks en zelfs koekjes gingen vlotjes door de maag.

Tijdens altijd rechtdoor trotseerden we de kou en toonden jullie aan dat jullie echte chiromadammen
zijn.

We hadden toen al door dat dit een onvergetelijk jaar ging worden maar het hoogtepunt moest nog
komen: bivak!!! Met z’n 24 trokken we er samen op uit naar Horebeke. Voor de eerste keer in tenten
slapen, zelfgemaakte ringen ontwerpen, giechelen tot we buikpijn kregen en verloren lopen op
trektocht. Dit is slechts een fractie van alle zotte dingen die we samen hebben meegemaakt en ik
hoop dat jullie het net zoals wij een topkamp vonden.

Spijtig genoeg zit ons jaar er op maar we kunnen alleen maar met een lach terugkijken op alle leuke
dingen die we samen hebben beleefd.
Liefste meisjes, we gaan jullie missen en wensen jullie nog veel plezier toe in jullie verdere Chiro
carrière xxxxx
Marte, Ineke en Kyana

Spelletjes!

Beste toppers,
Het chirojaar zit er al weer op en wij kunnen alvast spreken van een uiterst geslaagd chirojaar met
enkele hoogtepunten. Wij hopen dat jullie evenveel plezier hebben beleefd als ons. ook het kamp
was een onvergetelijke editie, eentje waar jullie fratsen en mopjes ons nog zeer lang zullen bij
blijven. We hopen dat jullie terug kijken op dit jaar met een brede glimlach, ook al is het niet altijd
even vanzelfsprekend geweest met de coronaregels. We kunnen met een gerust hart zeggen dat we
er het beste van hebben proberen maken.
Groetjes en lekjes,
Jullie favoriete leiding (ksnaf en kapser)xxx

Hoi tippertjes,
Met spijt in ons hart schrijven we nu ons laatste tekstje voor jullie.. maar niet getreurd! Jullie nieuwe
leiding is (bijna) even leuk als wij . Dit jaar zijn we veel te weten gekomen over jullie, dus dit
hebben we eventjes op een rijtje gezet. Wist je dat
… Celine heel veel kan babbelen, zelfs in haar slaap?
… Eline dacht dat Bangkok de hoofdstad van Canada is?
… Ella goed is in bijna elke sport?
… Ellen haar liefdesleven soms nogal ingewikkeld is?
… Fien veel carnavalsliedjes kent?
… Hélène vaak onze victime is?
… Lana onze prinses carnaval was?
… Jill bijna heel het kamp met haar muts heeft rondgelopen?
… Roos een stille, maar toch een echte chiromeid is?
… Lara soms begint te wenen van het lachen?
… Lotte nog wat moet oefenen om een goede appeltaart te kunnen maken?
… Louise een bekende zangeres zal worden?
… Mila klein en fijn is, maar haar zeker niet laat doen?
… Mona zeker beschreven kan worden als ‘stille waters, diepe gronden’?
… Sterre vaak random en grappige vragen kan stellen?
… Toto soms gekke dingen doet in haar slaap?
… Hannelore wel in de Tyfoon durfde, maar niet in de Fury?
… Wij ons heel hard geamuseerd hebben met jullie dit jaar, en we hier ook bewijs van hebben?

Veel plezier met jullie nieuwe leiding! Dikke kusjes <333
Phebe, Allegria en Merel

Recept voor perfect Chiro jaar
Ingrediënten:
 365 dagen
 3 goed gestimuleerde leiders
 12 onervaren kaspietjes
 1 Moederdagontbijt
 1 leefweek
 1 fantastisch kamp
Bereiding:
U neemt een ruime stoofpot en zet het op een matig vuurtje. Zet er de 365 dagen in
samen met de 3 goed gestimuleerde leiders en de 12 onervaren kaspietjes. Laat het even
sudderen en voeg er dan de portie aspi meisjes aan toe. Roer alles regelmatig even om. Zet
er en deksel op en laat het minstens 30 minuten sudderen op een zacht vuurtje. Haal
het deksel er van af, voeg er nog 1 leefweek bij en kruid af met 1 Moederdagontbijt.
Serveer het in een diep bord en werk af met een fantastisch kamp.
Hier hebt u uw perfect chirojaar.
Bedankt knullen!!!!!!

Stannie, Rinus en Klaasje

Dag allerliefste tiptiens,
Na een heftig en onvergetelijk jaar is het jammer genoeg tijd om afscheid van elkaar te nemen. Graag
willen wij jullie uit de grond van ons hart bedanken voor de gekke avonturen die wij met jullie
hebben beleefd. Wij kunnen zeker en vast zeggen dat jullie de allertofste leden zijn die we ooit
hebben gehad. En dat jullie een groep zijn vol plezier en enthousiame. Maar voor wie het toch nog
een beetje vergeten zou zijn, krijg je hier een verslagje van de afgelopen zondagen.
(ps: zet als je dit verslag leest zachtjes het lied ‘K3 loves you’ op, voor een extra emotionele spice)
13 september
Hier begon het, alle tiptiens sprongen een klein gat in de lucht toen jullie te horen kregen dat Silke en
Fee en heel jaar met jullie gingen spenderen.

20 september
Onze eerste chirozondag samen vlogen we er meteen goed in. Een pittige fietstocht tot bij Steven,
gevolgd door crossen in de boomgaard.

27 september
Hmmmm, crumble crumble, lekker lekker. Als hij niet in het vuur valt tenminste.

4 oktober
Dag van de klant in Halle! Jullie maakten het hele centrum onveilig

18 oktober
Één van de weinige zondagen die we effectief in de chiro spendeerden, snif snif

25 oktober
Om het snelst terug in Ter Loo geraken, met wenkbrauwen vol alcoholstift voor één of andere reden.

15 november
Het noodlot sloeg toe. Maandenlang zonder chiro, stomme corona. Deze super-duper online
chirozondag was vast en zeker de leukste chironamiddag van jullie leven.

20 december
Omdat we elkaar moesten missen tijdens de feestdagen, speelden we geheim vriendje voor kerst.

7 februari
Hoera! Hoera! Victorie! Onze eerste zondag terug op de chiro! Geen idee wat we toen hebben
gedaan maar wat leuuuuuuk!

15 februari
Gezellig schaatsen, sleeën, racen en Fleur De Maeseneer op haar bek zien gaan. Een perfecte
zondagnamiddag als je het ons vraagt.

21 februari
De dag waarop jullie ons moesten vinden. En de dag dat de wonderlijke machine ontstond.

7 maart
Wereldrecords verbreken, jippieee! Opnieuw een shoutout naar Fien voor het eten van een
complete ajuin. Je bent nog steeds de grootste strijdster van de Tiptiens.

14 maart
Carnaval op de chiro! Het coolste carnavalskostuum uit de geschiedenis van de chiro als je ’t ons
vraagt.

21 maart
Vlaggenroof in het bos van Ter Loo. Zoals altijd een pittig en intens spel.

12 april
Een dappere flyertocht door Pepingen om onze ontbijtmanden te verkopen.

18 april
We waren jullie een beetje beu gezien dus dumpten we jullie maar in de Walen. Een heerlijk rustige
namiddag voor jullie leiding.

25 april
De verjaardag vieren van jullie favoriete leidster allertijden <3

2 mei
We maakten een prachtige tiktok die blijkbaar toch niet goed genoeg was om een silent disco te
winnen. Maar sike, wij hebben toch lekker zelf silent disco gedaan op kamp.

23 mei
Dit was de dag dat we merkten dat de toekomst van de chiro in goede handen was. Jullie
programma’s waren stukken orgineler dan dat die van ons ooit geweest zijn.

31 mei
De laatste chirozondag voor het kamp, en eindelijk (even) goed weer. Een gezellige barbecue en
waterspelletjes stonden op het programma.

1 – 11 juli
Kamp! Het hoogste hoogtepunt van het tiptienjaar.

8 augustus
Op deze dag toonden jullie dat jullie je ook in Brussel niet kunnen gedragen.

15 augustus
Sliden in de tuin van Pinus en Fleur De Maeseneer nogmaals grandioos op haar bek zien gaan, zalig. &
de dag afsluiten bij Margot thuis voor een verfrissende plons. Nogmaals excuses voor al het gras in
het zwembad.

22 augustus
Een gezellig bowlke placeren en springen op het springkasteel.

5 september
Jippie, gaan zwemmen in het meer de karpervijver van de Gavers!

12 september
Het jaar stevig afsluiten met een gezellig weekend aan Les Lacs de l’eau D’heure. Ook zeker en vast
een hoogtepunt. (+ als bonus een 3de foto van Fleur De Maeseneer op haar gezicht)

Zo zie je maar Tiptiens, ons jaar zat boordevol leuke herinneringen die jullie dankzij dit verslag nooit
meer zullen vergeten. Wij hopen dat je je even hard geamuseerd hebt als ons. Wij vonden het alvast
een super jaar en gaan jullie echt heeeel hard missen, echt waar.
Gedraag je bij jullie nieuwe leiding (maar ook niet te veel want dat zou maar stom zijn) en kom ons af
en toe zeker nog eens dag zeggen, want wij zullen allebei even moeten afkicken van jullie
enthousiasme.
Kusjes en knuffels
Silke en Fee

Liefste aspiranten meisjes
Met heel veel spijt in het hart schrijven wij dit laatste tekstje voor jullie. Het was echt een hele eer om
jullie leiding te mogen zijn!! Wij hebben ons dit jaar alvast heeel hard geamuseerd. Zelfs Corona hield
ons niet tegen om online leuke dingen te doen. Daarom nemen we jullie graag mee door deze
verzameling sfeerbeeldjes:
We begonnen het jaar met een goede portie schuim, het (belachelijk) dansen van de wap, een stadspel,
frikandellencontest, een dropping …

Helaas duren mooie liedjes niet lang en moesten we al snel overschakelen naar online chiro
Toch hebben we ook hier enkele pareltjes aan over gehouden hehe

HOERAAAAAA doeiii online chiro!! We mogen weer schreeuwen, dansen en dutten samen. Dingen
waar we duidelijk goed in zijn :p

WE

YOU

Op het moment dat dit tekstje geschreven wordt, zijn jullie een leuk “kaartspel” aan het spelen op
leefweek. We gaan het dus hierbij laten en mee komen spelen hehehe
Dikke kussen,
Celle en Anke xoxoxoxoxoxo

Naam: Marijn Vandevelde
Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding?
16j in de Chiro gezeten waarvan 3j als leiding

Wat wil je later worden?
Later wil ik mijn eigen bedrijf hebben voor het maken van websites.

Wat is je allergrootste wens?
Mijn allergrootse wens is dat andere net zo een leuke Chiro carrière als mij kunnen hebben. Ik heb
tijdens mijn Chiro jaren mij super hard geamuseerd en veel vrienden voor het level gemaakt. Ik hoop
dat andere ditzelfde Chiro gevoel mogen beleven.

Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
De mooiste herinnering die ik heb aan de Chiro is tijdens mijn eerste jaar kerel toen Gust mijn leider
was. Wij kregen dat jaar een hangmat als aandenken en we hebben toen een tipi gemaakt achter
onze tent. We hebben dat kamp meer in de tipi in onze hangmatten geslapen dan in onze tent zelf en
dat is mij altijd bijgebleven.

Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord? Onvergetelijk.
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Het gekste dat ik ooit heb gedaan is toch in mijn laatste jaar als leiding met de Kerels en Aspiranten,
toen zijn we op onze tweedaagse helemaal terug gereden met de fiets naar de Chiro en zijn we daar
blijven overnachten. We hadden dit toen als leiding last-minute beslist en we vonden het allemaal
een zot idee dat eigenlijk nog niet door veel andere was gedaan. Diezelfde tweedaagse hadden we
ook het zotte idee om de muur van Geraardsbergen op te rijden aangezien deze toch op de weg
richting de Chiro lag.

Welk spelletje speelde je het liefst?
Mijn laatste jaar leiding bij de Kerels en Aspiranten hebben we vaak het spelletje 21’en gespeeld.
Voor mij zal dit altijd een klassieker blijven.

Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
De pastaschotel op kamp.

Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Als ge er over gaat kunde der beter goe overgaan.

Naam:

Celle

Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding? Ik was
eigenlijk een jaartje te vroeg in ’t chiro! Ik ben 12 jaar lid geweest, 7
jaar leiding waarvan 3 jaar hoofdleiding! Gek hé?
Wat wil je later worden? Oei oei, ik werk al 3 jaar haha! Voor mij is
geluk het belangrijkste, dat iedereen gezond en gelukkig mag leven
xxx
Wat is je allergrootste wens? Met Karreveld in een home en hele
dagen potten pakken!
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Één herinnering? Elk chiro jaar is een jaar waar ik met fierheid naar terug kijk, dat zijn uw apenjaren!
Maar als ik er echt eentje moet kiezen is dat op voorwacht gaan. 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 de chiro omschrijven in 1 woord? Kameraadschap
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding? Niet persé het gekste maar wel
enkele om nooit te vergeten: hoofdleidingsweekend met de ploeg, de warmste week waar we onze
opbrengst hebben geschonken aan ouders voor verongelukte kinderen, organiseren van BACK TO
PELLA in de Limbourg, …… patatie patataa
Welk spelletje speelde je het liefst? tienbal met een rauwe kip
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste? WAT EEN VRAAG ASTAMBLIEFT –
PASTASCHOTEL!
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Goede vrienden zijn lastig te vinden, moeilijk te verlaten en onmogelijk om te vergeten.
Merci Karreveld ♡
Celle out

Naam:

Stan(nie) De Maeseneer

Hoelang heb je in de chiro gezeten en hoelang was je leiding? 13 jaar lid en 5 jaar leiding waarvan 3
jaar hoofdleiding
Wat wil je later worden?
Rijk
Wat is je allergrootste wens?
Gezond en Gelukkig zijn
Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan de chiro?
Veel te veel om op te noemen… maar naar mijn aspirantenjaren kijk ik wel altijd op een speciale
manier naar terug!
Hoe zou je de chiro omschrijven in 1 woord?
Vriendschap
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan als lid of als leiding?
Gaan indoorskiën in Chiro uniform
Welk spelletje speelde je het liefst?
Eenentwintigen
Welk gerecht van de kookouders vind je het allerlekkerste?
fishsticks
Met welk gezegde wil jij graag je chirocarrière afsluiten?
Let’s go scubbadiving!

BEDANKT AAN DE OUDLEIDING VOOR ALLE CHIROJAREN
JULLIE ZULLEN GEMIST WORDEN XXX

CHIROSCOOP

Vissen
21 februari - 20 maart
Jij verveelt je geen moment. Je
ziet alles wat op je pad komt
als een uitdaging. Dit is super
positief, maar denk eraan om
soms ook eens een beetje te
rusten.

Ram

Stier

Tweelingen

21 maart - 20 april

21 april - 20 mei

21 mei - 20 juni

Oei, oei, er komt en
drukke periode voor je
aan en je ziet door de
bomen het bos niet meer.

Heb je veel stress de
laatste tijd? Gooi het van
je af en doe maar rustig.
Een keer super zot dansen
op je lievelingsnummer
kan al heel veel deugd
doen.

Het wordt de maand van de
kleine gelukjes. Een halve euro
vinden op straat, nét de
laatste koek van het pak
kunnen bemachtigen, een
regenboog zien, je favoriete
liedje op de radio, enz.

Tip: geef een feestje voor

Tip: Koester die momenten en

al je vrienden en dans er
op os!

wees dankbaar voor elk minicadeautje dat je krijgt.

Tip: Plan! zo kan je
optimaal genieten van de
vrije momenten.

Tip: neem vandaag een dagje
pauze en ga iets leuks doen
met vrienden of familie.

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

21 juni - 22 juli

23 juli - 22 augustus

23 augustus - 22
september

23 september - 22
oktober

De Leeuw gaat een rustige tijd
tegemoet, je hebt niet te veel
verantwoordelijkheden en dat
verwachten ze ook niet van
jou. Maar let op, hierdoor zal
je moeilijk kunnen groeien en
heb je weinig mogelijkheden
in de toekomst.

De laatste tijd zit het voor
jou allemaal niet zo mee,
maar laat de moed zeker
niet zakken. Morgen is
een weer een nieuwe dag
en vergeet dan zeker niet
te genieten.

Hou op met leven in het
verleden, Maagd! Stop
met slapen in je slaapzak,
eet niet meer met je
handen en spoel de wc
wél door. Het is nu tijd om
vooruit te kijken.

Je bent in topvorm deze
periode. Je voelt je lekker in je
vel en straalt helemaal. Hou
dit zeker vol en vergeet niet
genoeg te bewegen

Tip: Pluk de dag!

Tip: kom uit je schulp en toon

Tip: geef deze positieve vibe

eens initiatief.

door aan je vrienden,
sommigen zullen het kunnen
gebruiken!

Tip: nog even doorbijten!
Het Chirokamp ligt al op
jou te wachten in een
verre toekomst!

Schorpioen

Boogschutter

23 oktober - 22 november 23 november - 21
december
Het is een goede maand voor
jou, in de sterren staat
geschreven dat je eindelijk die
veelbelovende stap gaat
zetten. Wat dat ook mag
betekenen, zeker doen.

Deze periode zit vol met
nieuwe vriendschappen.
Ook al zal je het niet
verwachten, er zijn
mensen in je omgeving
die je beter zal leren
kennen.

Tip: laat het op je afkomen en

Steenbok

Waterman

22 december - 20
januari

21 januari - 20 februari

Vergeef en vergeet alles
dat je gisteren dwars zat
Steenbok, maar pas op
wat je vandaag aan
anderen gaat vertellen
daarover want bij iemand
in je buurt is je geheim
absoluut niet veilig.

grijp alle kansen!

Tip: Sta open voor deze
nieuwe connecties!
Sommige vriendschappen
zijn voor het leven.

Tip: Zoek wat afleiding
vandaag, laat de stress
niet toeslaan!

Als je geen zin hebt om iets te
doen, maar je weet dat er
deadlines zijn, vertel het je
vrienden. Zij zullen u zeker
helpen en er misschien ook
nog eens plezier in hebben.

Tip: Probeer eens iets nieuws
voor de verandering. Een
nieuwe hobby, een nieuwe
Genoeg van altijd hetzelfde.

KALENDER
Oktober:
-

3/10: Chiro
10/10: Chiro
17/10: Chiro
24/10: geen Chiro
31/10: Chiro

November:
- 7/10: Chiro
- 14/10: geen
Chiro
- 21/10: Chiro
- 28/10: Chiro

December:
-

5/12: Chiro - Sinterklaas
12/12: Chiro
19/12: geen Chiro
26/12: 2de kerstdag

