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Voorwoord 

 

Dag liefste chirowietjes 

Hopelijk zijn jullie al uitgerust van ons fantastisch kamp? Wij zijn alvast klaar om er weer aan 

te beginnen. Wat staat er op de agenda? Goh, een jaar vol leuke spelletjes en allerhande 

activiteiten. De meeste leden weten al aan wat ze zich mogen verwachten; drie keer per 

maand op zondag komen we met onze vriendjes en vriendinnetjes samen om er tussen 14u 

en 17u de tofste namiddag van de week van te maken. Nieuwe leden zijn ook steeds welkom. 

Ken je toevallig iemand die zich verveelt op zondag? Breng hem of haar mee naar de Chiro! 

We organiseren net zoals de vorige jaren weer een vriendjesdag, deze keer is dat op 14 

oktober. Dan kunnen we kennismaken met deze potentiële nieuwe chirowietjes. Want je 

weet wat ze zeggen: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!  

 

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Amber, Bavo, Jordy, Jorick, Justine, Nathan, 

Philine en Tim ☹ Je denkt nu waarschijnlijk: ‘Huh en Dieter?’ Wel, hij kon ons niet missen en 

besliste zo om er toch nog een jaartje bij te doen. Hoera! Wees niet getreurd over degenen 

die ons echt verlieten, want we kregen ook twee nieuwe leidsters bij. Welkom Sofie en 

Margot! 

 

In dit boekje vinden jullie meer informatie terug over de leiding, de data, onze algemene 

werking en nog veel meer. Een overzichtje is te vinden in onze inhoudstabel. Ook op onze site 

kunnen jullie dergelijke informatie vinden: www.chirotsleutelke.be 

Nog vragen? Dan mogen jullie ons altijd mailen op het adres: info@chirotsleutelke.be   

 

Blader maar snel om te zien wat er je te wachten staat.  

 

 

Vele groetjes van het hopsadeketeam, maar ook van de 22-koppige leidingsploeg: 

Anicia, Ansoo, Bram, Cédric, Dieter, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni, Gust, Lara, Lennert VG, 

Lennert VH, Lisa, Margot, Mathieu, Michiel, Quicky, Sofie, Stef, Toelen en onze VB Coussie  
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Jaarthema  

 

I. Een jaarthema Ça va?! Waarom eigenlijk?  

 

 

 
 

We zijn met zo’n 100.000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel. Iedereen heeft zijn eigen verhaal 
mee op zak. De ene wordt blij als hij een hond ziet, de ander als het eindelijk zondag is. De ene 
wordt triest als hij thuis ruzie heeft, de ander omdat hij een spel verloren heeft. Iedereen voelt 
andere dingen. En soms is het niet gemakkelijk om hierover te praten.  

 

We willen dat Chiro een plek kan zijn waar iedereen zich goed kan voelen en met zijn verhaal 
terecht kan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal ons best doen, dan zal dat zeker al iets 
beter lukken dan dat vandaag het geval is. Moeten we daarom elke zondag middag beginnen 
met een rondje ‘Hoe voel je je?’. En zware babbels doen? Neen, zeker niet! Als we ons best 
doen om ervoor te zorgen dat wie iets wil zeggen, het kan zeggen, zijn we al een hele stap 
verder.  

 

En hoe doe je dat dan wel? Ook niet eenvoudig! Maar soms kan echt gemeend vragen ‘Hé, 
hoe gaat het met je?’ al meer dan genoeg zijn. Of ervoor zorgen dat iemand op de Chiro even 
al zijn zorgen kan vergeten. Allemaal dingen die eigenlijk héél vanzelfsprekend klinken en 
eigenlijk toch niet zo moeilijk zijn. Maar we mogen het vooral niet vergeten.  
Daarom dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça va?! is een vraag die in ons dagelijks leven zeer vaak 

gesteld wordt. Denk maar aan het moment dat je 

toekomt op een chironamiddag. Het is bijna een soort 

van begroeting geworden. Maar hierdoor is de betekenis 

van de vraag vaak wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, 

hoe vaak krijg je een écht antwoord op de vraag? Bijna 

nooit! En dat is jammer.  
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II. #MeetEenhoorn 

 

Dit jaar volgen we de avonturen van de wonderbaarlijke, fantastische, keicoole eenhoorn.  

Wij hebben de kans gehad om hem eens te interviewen en hieronder vindt je zijn antwoorden: 

 

 

 

o Je wordt blij van…?  De zon op mijn snoet, spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes 

en ook als iemand me vertelt dat ik er goed uitzie of iets goed heb gedaan 

 

o Je vindt het niet leuk als…?  Er ruzie is 

 

 

o Wat zijn je plannen?  Met jullie een supertof chirojaar beleven en huppelen door de 

weides. 

 

 

 

o Wat zijn je hobby’s?   Chiro en chillen in de zon 

 

o Wat is er zo speciaal aan mij?  Elke keer ik iets voel, 

veranderen mijn manen van kleur. Cool he ;) 
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III. Jaarthemalied ’18 – ‘19 

 

Ça va?! 

 
Je kan de wind van voren krijgen, ben je het even spuugzat 
Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat. 
Wist je dat we er zijn, met je willen praten 
Chiro is er voor elkaar, we zullen je niet achterlaten. 

 

Soms voel je je groen van jaloezie 
of straal je als een gele zon 

 
Refrein: 
Hé, het is ça va, als het even minder gaat 
Vraag om hulp, wij staan paraat 
Ik ben je kameraad 
Laat me weten hoe het met je gaat 

 

Al ga je door het diepste dal 
Ik vang je zelfs na een verre val 
Laat ons samen zweven op een roze wolk, wij met tweeën 
Want samen gaat het goed  
Met veel zelfs wat beter 
Vertrouw maar op elkaar 
Al loopt het voor geen meter 

 

Al voel je blauw van verdriet 
of zie je alles door een roze bril 

 

Refrein (2x): 
Hé, het is ça va, als het even minder gaat 
Vraag om hulp, wij staan paraat 
Ik ben je kameraad 
Laat me weten hoe het met je gaat  
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Chirodata 

7 oktober: Startdag 

14 oktober: Vriendjesdag 

21 oktober: Dentergem Speelt 

11 november 

18 november 

25 november: Christus Koning 

2 december: Sinterklaas op bezoek 

16 december 

22 december: Kerstfeestje 

Evenementen: 

19 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

3 november: Spaghettiavond 

22 december: Kerstmarkt 
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Vriendjesdag 

Op de tweede Chiro van het Chirojaar (14 oktober) is het weer 
vriendjesdag. Op deze speciale dag mag iedereen een vriendje of 
vriendinnetje meenemen die eens mag proberen! Het enige wat 
je hiervoor moet meebrengen is 50 cent voor een drankje en 
warme kleren. Deze Chiro gaat zoals alle andere door in ons 
lokaal tussen 14u en 17u.  

 

Dentergem Speelt 
Op zondag 21 oktober organiseert de jeugdraad voor de eerste maal “Dentergem Speelt” in 

het Baliekouterbos. Het concept is vrij simpel: de jeugd van Dentergem samenbrengen door 

middel van spel. En dat helemaal gratis! Hiervoor werkt de jeugdraad samen met Chiro 

Dentergem, KSA Wakken, Speelpleinwerking Jeundui en onze eigen Chiro!  

Voor de pauze spelen de kinderen in twee groepen (de jongsten en de oudsten), na de pauze 

wordt er gespeeld in groepen per leeftijd/afdeling (bijvoorbeeld: alle kinderen van het eerste 

en tweede leerjaar/ribbels samen).    

Dit initiatief gaat door op een zondagnamiddag, dus spreken we niet af aan het heem. 

Kinderen kunnen worden afgezet op de parking van het Baliekouterbos. 

 

Wat? Dentergem Speelt 

Wanneer? Zondag 21 oktober, van 13u30 tot 17u 

Waar? Baliekouterbos (afspraak op de parking)  

Prijs? GRATIS 

Wat moeten kinderen meebrengen? Enkel hun goed humeur! (Keti’s en Aspi’s brengen best  

hun fiets mee). Vieruurtje wordt voorzien door de organisatie. Jullie mogen ook vriendjes en 

vriendinnetjes uit de klas meebrengen 😊  
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Spaghettiavond 

Beste ouders, chirowietjes en sympathisanten  

Op zaterdag 3 november is het terug onze jaarlijkse spaghettiavond! Kom gezellig genieten 

van een aperitiefje, kampfoto’s en een heerlijke spaghetti met liefde bereid door onze 

kokskes. Er zijn maar 250 kaarten, dus wees er snel bij!   

U bent welkom vanaf 19 uur in het nieuwe Leieheem in Oeselgem.  

Prijs voor kinderen: 8 euro 

Prijs voor volwassenen: 10 euro 

  

Inschrijven kan tot 28 oktober (via de site, bij een van de leiding of via mail naar 

info@chirotsleutelke.be)  

Hopelijk tot dan!!!   

 

 

Christus Koning 

Op 25 november gaan we allemaal samen met al onze vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen 

in Wielsbeke. Dit jaarlijks evenement wordt georganiseerd door de gewestleiding van 

Chirogewest Doppe Drip. 

Hier spelen we samen met 6 andere Chiro’s de hele dag leuke spelletjes! In de voormiddag 

spelen we in twee groepen (de kleinere en de grote), en in de namiddag wordt er gespeeld in 

groepen per afdeling (vb. alle speelclub van de 6 chiro’s samen)   

  

Dit alles gaat door aan het domein Hernieuwenburg (aan het zwembad) in Wielsbeke. Wij 

vragen aan de ouders van de ribbels (eerste en tweede leerjaar) en de speelclub (derde en 

vierde leerjaar) om uw kinderen te voeren. Verzamelen doen we aan de parking van het 

zwembad om 9u. Alle andere groepen gaan samen met de fiets. Wij verzamelen op de parking 

voor ons Chirolokaal in Oeselgem om 8u15.   

  

Wat neem je mee? Warme kledij, reservekledij, lunchpakket, drinken voor tussendoor, 

verlichte (!) fiets voor de eerder vermelde groepen en een goed humeur natuurlijk!   

  

Tot dan! 

mailto:info@chirotsleutelke.be
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Leer de leiding kennen 

 
Op de volgende pagina’s stellen we jullie fantastisch, uberdemaxcoole leiding aan jullie voor 

voor het volgende chirojaar. 

Ben je nieuw en weet je nog niet bij welke groep je mag aansluiten? Hier heb je nog eens een 

kort overzichtje: 

Ribbels: Dit zijn is onze jongste groep, de leerlingen van het eerste en 

tweede leerjaar ontdekken in deze groep hun eerste chiromicroben. De 

afdelingskleur van onze benjamins is paars. 

 

Speelclub: Deze bijna-tieners (9-10 jaar) hebben geel als afdelingskleur en zijn niet 

meer de allerkleinsten in de chiro. Ze hebben al enkele fantastische chirokampen 

achter de rug en er zullen er nog vele volgen… 

 

Rakwi’s: De oudsten van de lagere school houden al van iets ruigere spelletjes, 

bij de chiro kunnen ze zeker al hun energie kwijt. Groen is de kleur van natuur, 

bos en gras, want buiten spelen doen ze het allerliefst, hoe hard het ook regent. 

 

Tito’s: De tito’s zijn van het 1e en 2e middelbaar zijn opnieuw de jongsten 

in hun school, maar zeker niet in de chiro! Nu behoren ze bij de oudste 

groepen! De kleur van de tito’s is rood, het rood van passie, vurigheid en 

liefde? We zullen zien… 

 

Keti’s: Deze zeer toffe groep met jongeren tussen de 14 en 16 jaar helpen 

tijdens het jaar mee met bepaalde evenementen zoals de carwash, de 

lentemarkt… Dit om geld in te zamelen voor supertoffe activiteiten op 

kamp. Met hun blauwe truien zijn ze overal gemakkelijk te herkennen. 

 

Aspi’s: De oudste groep van onze chiro is de opvolging van de leiding, maar 

eerst genieten ze nog van het lid zijn door een hele week in de chiro te 

leven en als hoogtepunt een kamp van 2 weken!  
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RIBBELLEIDING 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Ruth Wilson 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
FOOOOOD 
 
Leukste chiroherinnering 
Hmmm…moeilijk! De doop 
 
Hier ben ik goed in 
Domme opmerkingen 
maken i guess 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
20 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Angelina Jolie 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Desserts te eten 
 
Leukste chiroherinnering 
De doop 
 
Hier ben ik goed in 
Luidop lachen  ;) 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Toch wel die blondine uit 
de smurfen lol 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Warme chocolademelk met 
slagroom  
 
Leukste chiroherinnering 
Mnnn moeilijk om een 
moment te kiezen uit mijn 
14-jaar-lange chirocarrière 
haha. Eigenlijk zijn gewoon 
alle momenten samen met 
mijn vriendjes en 
vriendinnetjes leuk.  ;) 
 
Hier ben ik goed in 
Vrolijk en enthousiast zijn!  
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 
Leeftijd 
21 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Francesca Callens 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Een lekker gerechtje of een 
legendarisch avontuur 
 
Leukste chiroherinnering 
Te horen krijgen dat ik 
leidster mag worden bij 
deze fantastische chiro! 
 
Hier ben ik goed in 
Voor groepen staan, 
ondernemen en eten 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

Anicia 
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SPEELCLUBLEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Ruth Wilson 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
FOOOOOD 
 
Leukste chiroherinnering 
Hmmm…moeilijk! De doop 
 
Hier ben ik goed in 
Domme opmerkingen 
maken i guess 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
20 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Angelina Jolie 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Desserts te eten 
 
Leukste chiroherinnering 
De doop 
 
Hier ben ik goed in 
Luidop lachen  ;) 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Toch wel die blondine uit 
de smurfen lol 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Warme chocolademelk met 
slagroom  
 
Leukste chiroherinnering 
Mnnn moeilijk om een 
moment te kiezen uit mijn 
14-jaar-lange chirocarrière 
haha. Eigenlijk zijn gewoon 
alle momenten samen met 
mijn vriendjes en 
vriendinnetjes leuk.  ;) 
 
Hier ben ik goed in 
Vrolijk en enthousiast zijn!  
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 
Leeftijd 
21 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Francesca Callens 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Een lekker gerechtje of een 
legendarisch avontuur 
 
Leukste chiroherinnering 
Te horen krijgen dat ik 
leidster mag worden bij 
deze fantastische chiro! 
 
Hier ben ik goed in 
Voor groepen staan, 
ondernemen en eten 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

Michiel 
 

Leeftijd 
21 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Eddy Murphy 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Sterren spotten 
 
Leukste chiroherinnering 

 
 
Hier ben ik goed in 
Maten naaien 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
22 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Bradd Pitt 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Verse pannenkoeken met 
een bolletje vanille-ijs 
 
Leukste chiroherinnering 
Veel te veel om op te 
sommen!!! 
 
Hier ben ik goed in 
Scheetjes laten  ;) 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
21 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Garry Unwin 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Nachtspel 
 
Leukste chiroherinnering 
Kamp 2017 - Langdorp 
 
Hier ben ik goed in 
Slapen, badminton 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 
Leeftijd 
17 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Wout van D5R 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Lekker ontbijt met spek en 
eieren 
 
Leukste chiroherinnering 
Leefweek 
 
Hier ben ik goed in 
Klimmen 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

Michiel 
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RAKWILEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd 
22, bijna 23 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
De stofzuiger van bij de 
teletubbies 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Macaroni van de grond te 
eten 
 
Leukste chiroherinnering 
Mijn eerste kamp als leiding 
 
Hier ben ik goed in 
sjorren 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Matt Maher 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Pizza 
 
Leukste chiroherinnering 
Op kamp als aspi 
 
Hier ben ik goed in 
Voetbal 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Selah Sue, m’n haar althans 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Bananentaartjes of dame 
blanche met extra 
chocoladesaus 
 
Leukste chiroherinnering 
De jaarlijkse kampen 
 
Hier ben ik goed in 
Pasta carbonara maken 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 
Leeftijd 
20 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Katy Perry 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Sterren spotten 
 
Leukste chiroherinnering 
Een pot macaroni die omviel 
op kamp terwijl ik mee was 
als kok 
 
Hier ben ik goed in 
Enthousiast wezen over het 
bestaan van alpaca’s 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

Michiel 



 
13 

TITOLEIDING 

 

 

Leeftijd 
18 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Jason Statham 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Eten 
 
Leukste chiroherinnering 
Te veel om op te sommen 
 
Hier ben ik goed in 
Eten 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
19 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Rosie Mac (Game of 
Thrones) 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Een lekker ontbijtje 
 
Leukste chiroherinnering 
Larvenwedstrijd 
 
Hier ben ik goed in 
Sport spelletjes 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 

Leeftijd 
18 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
mArCo bOrSaTo (zelfde 
verjaardag xdxp) 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Een Irish Whistle-duetje 
 
Leukste chiroherinnering 
De voorkampen, Zeverrock 
+ de doop 
 
Hier ben ik goed in 
In slaap vallen op plaatsen 
waar je niet hoort te slapen 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

 

 
Leeftijd 
23 

Celebrity waar ik het 
meest op lijk 
Blake Lively 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
chocolade 
 
Leukste chiroherinnering 
Busje op driedaagse 
 
Hier ben ik goed in 
Dansen en ordelijk zijn 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege 
vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 

Stef 
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KETILEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leeftijd 
20 

Celebrity waar ik het meest op lijk 
Dwayne Johnson na een lange periode zonder 

trainen 😊  
 
Ze mogen mij altijd wakker maken voor… Op 
te staan, uit een vliegtuig springen klinkt ook 
wel tof 
 
Leukste chiroherinnering 
“En we stinken zo zot crimineel, en we steken 

alle aspi’s op de borstelsteel. En Mathieu die 

n***t Stef in de wei. Nieuwe leiding, dat zijn 

wij!” 

Fragmentje van een verzonnen liedje van op 

de doop in 2016, waar ik mij toch wel verdacht 

goed geamuseerd heb. 

 Over het algemeen enkel maar goede 

herinneringen he 😉 

Hier ben ik goed in 
1: Mensen laten lachen met een domme, maar 
toch zeer grappige opmerking. 
2: In slapen ga je me ook niet snel zien falen. 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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Celebrity waar ik het meest op lijk 
Geen idee :p 
 
Ze mogen mij altijd wakker maken 
voor… 
Te feesten 
 
Leukste chiroherinnering 
Laatste chirokamp als Aspi 
 
Hier ben ik goed in 
Lopen 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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Celebrity waar ik het meest op 
lijk 
Dua Lipa 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Een duikje in een zwembad 
gevuld met chocomousse 
 
Leukste chiroherinnering 
Leefweeeeeeeeeeekkk!!! 
 
Hier ben ik goed in 
Bergaf fietsen!! 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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ASPILEIDING 
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Celebrity waar ik het meest op 
lijk 
Justin Timberlake 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Chiro (What else?) 
 
Leukste chiroherinnering 
De vele leuke spelletjes en 
avonturen als lid of als leider 
 
Hier ben ik goed in 
Massaspelen 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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Celebrity waar ik het meest op lijk 
Jeremy Irvine 
 
Ze mogen mij altijd wakker 
maken voor… 
Pitta met frietjes 
 
Leukste chiroherinnering 
Leefweek en doop 
 
Hier ben ik goed in 
Voetballen, massaspelen 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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Celebrity waar ik het meest op lijk 
Olivier Deschacht (vroeger Cody 
Simpson) 
 
Ze mogen mij altijd wakker maken 
voor… 
Veel geld 
 
Leukste chiroherinnering 
Alle voorkampen / 2-3 daagse waren 
voor mij de leukste momenten 
 
Hier ben ik goed in 
Een schaap nadoen / sarcasme 
gebruiken + woordspelingen 
toepassen in het alledaagse leven 
 
Schrap wat niet past: 
 
ochtendhumeur/vroege vogel 

veldbed/luchtmatras 

Cola/Fanta 

Samson en Gert/W817 

zomer/winter 

Familie/Thuis 
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Gegevens leiding 

 

 
RIBBELS 

 

Ann-Sofie Van Houcke 0472 56 38 93 annsofie.vanhoucke@hotmail.com 

Anicia Blancke 0471 29 68 63 anicia.blancke@sgsintpaulus.eu 

Elien Lamaire 0489 69 33 54 elien.lamaire@outlook.com 

Sofie Vuylsteke 0470 50 36 90 sofievuylsteke97@gmail.com 

 
SPEELCLUB 

 

Dieter Van Gils 0476 13 03 42 dietervg1@hotmail.com 

Gust De Volder 0493 08 92 76 gust.devolder.w2196@student.hogent.be 

Mathieu Martens 0472 32 76 88 mathieu9870@hotmail.com 

Michiel Vanhoutte 0470 54 97 08 michiel.b.vanhoutte@gmail.com 

 
RAKWI’S 

 

Gianni Mornie 0487 46 77 01 gianni.mornie@gmail.com 

Lara Vromman 0471 55 12 66 lara.vromman@live.be 

Margot Dhulst 0476 80 17 24 margot.dhulst@gmail.com 

Michiel Toelen  0479 01 93 35 michiel-toelen@hotmail.com 

 
TITO’S 

 

Ellen Van Gils 0476 36 55 45 ellen.vangils@sgsintpaulus.eu 

Febe Vertriest  0472 29 77 52 febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu 

Lisa Blauwblomme 0474 13 63 20 lisa.blauwblomme@gmail.com 

Stef De Volder 0470 09 27 47 devolderstef@hotmail.com 

 
KETI’S 

 

Cedric Cosaert 0491 52 87 43 cosaertcedric@gmail.com 

Lennert Van Gils 0474 19 88 45 lennertvg@hotmail.com 

Simon Vanquickenborne 0498 40 67 69 simon.vanquickenborne@outlook.com 

 
ASPI’S 

 

Bram D’haenens 0470 66 80 84 bram.dhaenens@hotmail.com 

Lennert Vanhaverbeke 0499 35 03 62 lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu 

Thomas Dhondt 0493 54 52 12 dontje97@hotmail.com 
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Kampverslagen  

 
Ribbel: 

“Na een lange trein en misselijkmakende busrit kwamen we eindelijk aan op onze kampplaats. De 

dagen waren gevuld met super veel leuke spelletjes en ook heel erg lekker eten. De tweede dag 

vertrokken we zelfs al op dagtocht. Meer dan 10km wandelen en dan nog een hele dag ravotten in het 

zwembad. Ketispel was echt supertof, zeker de opdracht met de fiets. Aspidag was ook echt de max, 

zeker toen het plots op het einde doop was! Dan mochten we onze nieuwe leiders en leidsters vies 

maken hihi. Volgend jaar gaan wij zeker terug mee!” ~Ribbelleiding~ 

 

Speelclubber: 

“Op dinsdag 31 juli om 13u stond de leiding aan de achterkant van het station in Waregem ons op te 

wachten met een gekleurd sjaaltje waar onze naam en jaartal op stond. We vertrokken samen met de 

trein naar Malmedy. Door de verre rit een beetje sneller voorbij te laten gaan mochten we een strip 

lezen... We kwamen aan, namen dan de bus en moesten ook een stukje wandelen naar onze 

kampplaats. Toen we daar aankwamen mochten we onze valies zoeken en ons veldbedje installeren 

op een grote, ruime kamer allemaal naast elkaar. We kregen een heerlijke maaltijd v/d kokskes en 

daarna warme kledij aandoen vr het avond-nachtspel. Een superleuk spel in een bos met verschillende 

postjes en soort van jetons. Helaas moest het elke avond om 22u stil zijn van de huisbaas André die 

ook onze buurman was. Dat was echt niet leuk hoor! Ook 's morgens toen we wakker werden gemaakt 

mochten de boxen van muziek niet aan, ook vr de ochtendgym was het te luid voor hem. Daarna 

tanden poetsen, wassen, kleden en kregen we ontbijt met heerlijke lekkernij! We hebben 10 dagen 

lang superleuke activiteiten gespeeld. Vuilspel is er natuurlijk ook elk jaar bij  (plastieken doek met 

verf, water & zeep), zwemmen… Elke dag ook allerlei karweitjes zoals afwassen, afdrogen, wc & 

douche schoonmaken of kamer & terrein vegen. 'S middags hadden we ook een beetje rust om brieven 

te lezen of schrijven, strips lezen... Elke avond deed de leiding een toneeltje en mochten het kamplied 

aanleren, ook dansen hoort erbij. We sloten het kamp met een heerlijke barbecue die de kokskes 

samen met de leiding hadden voorbereid. Ook mochten we ons kamplied en dansje doen vr de ouders. 

Er was ook afscheid v/d leiding die stopt dit jaar.  veel traantjes en knuffels erbij. We zullen hen 

missen. Bedankt leiders en leidsters en volgend jaar ga ik zeker terug mee op kamp.” ~Morten~ 
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Rakwi: 

“Op dinsdag 31juli stonden we klaar voor op chirokamp te vertrekken met de trein. De leiding stond 

ons al op te wachten met onze sjaaltjes. Samen vertrokken we met de trein richting Malmedy. Eenmaal 

als we daar aan kwamen, werden de kamers verdeeld en konden we onze valiezen uitpakken. Een paar 

uur later stond het eten klaar voor ons. De volgende dag hadden we al meteen vuilspel gehad, iedereen 

keek er al vanaf het begin naar uit. De andere dagen stonden onze leiding al klaar met allemaal toffe 

spelletjes. Wij hebben een wandeltocht gedaan met de Rakwi’s. Die namiddag zijn we ook gaan 

minigolven, dit was mega tof. Toen we terug gingen naar de kampplaats kregen we ook een ijsje. De 

dag erna vertrokken we al meteen op dagtocht naar een zwembad die 4 kilometer verderop was. Na 

lang wandelen konden we in het water gaan spelen en van de springplanken springen.  

Zo kwamen we al aan de laatste avond van het kamp. Daar zaten we allemaal rond het zelf gemaakt 

kampvuur om iedereen zijn naam op de sjaaltjes te laten schrijven. De volgende ochtend was het de 

laatste dag van het kamp, die sloten we af met een bbq samen met onze ouders. Na het eten mochten 

we onze kampdans tonen aan onze ouders. Dit was een super tof moment. Kortom het was een 

superleuk kamp.” ~Arlieke~ 

Tito: 

“Het chiro kamp was super nice. We hebben vuil spel gespeeld. En we hebben naar een fontein 
gewandeld. En dan hebben we in de avond gebarbecued. Toen hebben ze er wel 2 pijn gedaan. Maar 
het was niet erg. En dan hebben we een petit beure taart gemaakt. We hebben dan nog aan het 
kampvuur veel plezier gemaakt. TOP KAMP!!!” ~Wesley~ 
 

Keti: 

“Xhoffraix was mijn eerste kampervaring, maar zeker niet de laatste! Ook al werd het fietsen mij soms 

teveel, toch bleven we als groep doorzetten tot het einde. Met de muziek en iedereen zijn 

enthousiasme ging het voorkamp veel te vlug voorbij! Na het voorkamp was het natuurlijk nog niet 

gedaan, we hadden nog 10 mooie en verrassende dagen te gaan. Elk spel die onze leiding in elkaar had 

gestoken, vonden we allemaal geweldig! Na al die zware dagen en vele spelletjes in 30 graden dacht 

onze leidingen eraan om een wellness te houden, een hele namiddag rust en ontspanning. Wat een 

kamp!  

Het afscheid was dan weer minder leuk zoals we afscheid moesten nemen van onze topleidingen 

Philine en Nathan, maar hé we zien elkaar snel terug!” ~Shérina~ 

Aspi: 

“Wat was het weer zoals elk jaar een fantastisch kamp!! We konden met trots zeggen dat we helemaal 

tot in de Ardennen gefietst hebben (met een kleine treinrit erbij). Er was natuurlijk ook wel eens tijd 

voor een beetje ontspanning. Zo zijn we naar de kermis geweest en hebben we al de laatste energie 

eruit gesprongen in het trampolinepark waar Bram een klein accidentje had. Op voorkamp is het ook 

zeker bewezen dat Jolein geen schaamte kent maar wel echt geen persoon is om te overleven in het 

wild. Eenmaal toegekomen op het kamp was er geen tijd om te rusten. Aspidag en de doop werden 

volop voorbereid en we konden direct niemand meer vertrouwen uit de groep door het molspel dat 

gelanceerd werd. De 3-daagse was in 1 woord geweldig. Met onze gehuurde waggies gingen we van 

de Ardennen naar Duitsland naar de Pinte. In Phantasialand werden sommige angsten overwonnen en 

op zeverrock zat de sfeer er dik in en zongen we het ene lied na het andere smout vet espe en spek en 

natuurlijk het lied van ons Nielske. Verder deden we nog kei leuke activiteiten, werd de nieuwe leiding 

gedoopt en voor we het wisten zat het er alweer op. We kunnen weer beginnen aftellen naar volgend 

jaar!!” ~Chauny~ 
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Wist je dat…  

 
 

❖ …we nu écht een vernieuwd lokaal krijgen?   

 

❖ …Toelen en Coussie dwarsfluit speelden?   

 

❖ …we twee nieuwe leidsters hebben?  

 

❖ …Dieter blokjes heeft?  

 

❖ …er op 21 oktober voor de eerste keer ‘Dentergem Speelt’ is? 

 

❖ …de gestopte leiding de Chiro nu al mist? 

 

❖ …we in een vriendschappelijke vete zitten met Chiro Dentergem en KSA 

Wakken? 

 

❖ …macaroni van de grond verrassend lekker is? 

 

❖ …hippopotomonstrosesquippedaliofobie angst is voor lange woorden? 

 

❖ …we altijd 10 wist-je-datjes hebben? 
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Moppentrommel  

Dieter vraagt aan de leraar: “Meneer, kan ik straf krijgen voor iets 

dat ik niet gedaan heb?” 

Waarop de leraar antwoordt: “Natuurlijk niet, jongen”. 

“Gelukkig maar” zegt Dieter. “Want ik heb mijn huiswerk niet 

gemaakt!”. 

 

Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de andere: “Kijk uit, een 

cactussssssssssssssss”. Roept de andere: “ik ben niet BANG!” 

 

Febe bestelt een pizza. De verkoper vraagt: “Moet ik de pizza in vier of in acht stukken 

snijden?” Waarop Febe antwoordt: “Doe maar acht stukken, ik heb grote honger!” 

 

Wat is geel en zit op een stoel? 
- Een zitroen 
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Kleurplaat en spelletje 
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