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Artikel	  van	  de	  volwassen	  begeleiders:	  
	  

Beste	  ouders	  ,	  

	  	  

De	  zomer	  is	  bijna	  weer	  voorbij	  en	  dat	  betekent	  dat	  we	  ook	  weer	  aan	  een	  nieuw	  chirojaar	  

beginnen.	  

Graag	  blikken	  we	  toch	  nog	  even	  terug	  op	  het	  afgelopen	  jaar.	  We	  kunnen	  eigenlijk	  kort	  en	  

bondig	  stellen	  dat	  we	  op	  alle	  vlakken	  een	  prachtig	  jaar	  achter	  de	  rug	  hebben.	  De	  activiteiten	  

waren	  allen	  een	  succes	  en	  de	  beide	  kampen	  waren	  supergoed.Maar	  uiteraard	  willen	  we	  van	  

dit	  werkjaar	  een	  nog	  beter	  jaar	  maken.	  

Samen	  met	  de	  leidingsploeg	  gaan	  we	  er	  weer	  keihard	  tegen	  aan	  en	  hopelijk	  mogen	  we	  ook	  

weer	  op	  jullie	  ,	  ouders	  rekenen.	  

We	  willen	  jullie	  bij	  deze	  dan	  ook	  eens	  ferm	  bedanken	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  jullie	  in	  onze	  

chiro	  stellen	  en	  we	  hopen	  dat	  dit	  ook	  weer	  dit	  jaar	  het	  geval	  zal	  zijn.	  

De	  beide	  (vernieuwde)	  leidingsploegen	  zijn	  er	  alleszins	  klaar	  voor.	  

Wij	  als	  VB’s	  zullen	  ons	  uiterste	  best	  doen	  om	  hen	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  ondersteunen	  en	  er	  op	  

die	  manier	  mee	  voor	  te	  zorgen	  dat	  uw	  kind	  een	  prachtig	  chirojaar	  tegemoet	  gaat.	  	  

	  	  

Tot	  slot	  willen	  we	  toch	  nog	  eens	  extra	  de	  leiding	  ,	  en	  alle	  mensen	  op	  wie	  wij	  altijd	  kunnen	  

rekenen	  van	  ganser	  harte	  bedanken.	  

	  	  

	  	  

Ilse	  en	  Dirk.	  
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Artikel	  van	  de	  proost:	  
	  

Beste	  Chiro	  	  -‐	  leiding,	  leden,	  sympathisanten	  ,	  

	  

Een	  woordje	  bij	  het	  nieuwe	  werkjaar	  voor	  de	  Chiro	  schrijven	  is	  enigszins	  niet	  eenvoudig,	  want	  elk	  jaar	  komt	  er	  

een	  nieuw	  werkjaar	  en	  heb	  je	  dus	  de	  neiging	  om	  elk	  jaar	  hetzelfde	  te	  schrijven.	  

	  

Alhoewel,	  het	  nieuwe	  werkjaar	  of	  zeggen	  we	  “speeljaar”	  als	  thema	  “WIJKUIT”	  heeft	  en	  ik	  denk	  dat	  daar	  heel	  

wat	  mogelijkheden	  inzitten.	  	  Dus	  KIJK	  UIT	  naar	  WIJKUIT.	  En	  WIJK	  betekent	  hierbij	  BUURT.	  (Dus	  niet	  in	  de	  zin	  van	  

opzij-‐gaan	  (uitwijken),	  maar	  wel	  de	  buurt	  in-‐gaan).	  

	  

Chiro-‐nationaal	  schrijft	  over	  het	  jaarthema:	  Het jaarthema gaat over onze buurt: WijkUit!	  Sla	  de	  
Chirodeur	  achter	  je	  dicht	  en	  trek	  met	  je	  leden	  de	  buurt	  in,	  vergroot	  je	  netwerk,	  kleur	  de	  straten	  Chiro	  en	  

organiseer	  een	  groots	  buurtfeest.	  Op	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  willen	  we	  met	  zekerheid	  kunnen	  zeggen	  dat élke 

Vlaming en Brusselaar iemand in de Chiro kent. En omgekeerd!	  
	  

Het	  Jaarthema	  wordt	  concreet	  in	  	  4	  uitdagingen	  

• Laat	  je	  zien	  
• Verover	  je	  buurt	  
• Allé,	  Wandel	  mee!	  
• Breng	  je	  buurt	  in	  kaart.	  

Elke	  Chirogroep	  is	  een	  belangrijke	  speler	  in	  de	  buurt	  en	  dat	  tonen	  we	  dit	  jaar	  meer	  dan	  ooit.	  We	  zetten	  onze	  

buren	  in	  voor	  de	  Chiro	  en	  we	  zetten	  onszelf	  in	  voor	  de	  buurt.	  	  

Ga	  persoonlijk	  eens	  langs	  bij	  al	  je	  Chiroburen,	  met	  een	  gezellig	  babbeltje	  en	  een	  kleine	  Chiroaffiche	  die	  ze	  

kunnen	  ophangen	  aan	  hun	  raam.	  Zo	  kennen	  jullie	  meteen	  alle	  buren	  en	  weet	  iedereen	  dat	  er	  een	  Chirogroep	  in	  

de	  buurt	  is.	  

Het	  is	  een	  jaarthema	  met	  veel	  mogelijkheden.	  Probeer	  ze	  te	  benutten.	  

Ik	  wens	  aan	  de	  leiding	  veel	  creativiteit	  	  en	  inspiratie	  om	  aan	  dit	  jaarthema	  te	  werken.	  	  

Jullie	  weten	  ook	  dat	  je	  er	  niet	  alleen	  voor	  staat.	  Laat	  de	  goede	  geest	  van	  verbondenheid	  met	  andere	  

groeperingen,	  met	  oud-‐leiding	  en	  ex-‐leden	  jullie	  hierbij	  tot	  steun	  zijn.	  	  

	  

Ik	  wens	  jullie	  een	  “amazing”	  werkjaar,	  laat	  de	  Chiro-‐buurt	  daveren.	  

	  

Paul	  Redant,	  proost	  
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Artikel	  van	  de	  groepsleiding	  :
	  

Allerliefste chirofans  
Wijkuit, het nieuwe jaarthema van Chiro Nationaal. Wij kijken er al naar uit! 
 
Na een geslaagd kamp is er na lang wachten iedere zondag weer een spetterende 
chironamiddag. JOEPIEEE!!!! 
 
Elke week opnieuw staat de leiding weer klaar van 14u tot 17u (vanaf 12+ tot 18u) 
met een fantastisch programma voor jullie.  
 
We zijn met 20 enthousiaste leidsters en met 14 stoere jongens die er alles aan doen 
om van jullie zondagen toffe dagen te maken. Samen ravotten in de modder, kampen 

bouwen in het bos, plezier maken, pleinspelen, gevaarlijke tochten maken enz… Wij hopen 
dus allemaal dat jullie massaal elke zondag aanwezig zijn!  
Natuurlijk mogen jullie al jullie vriendjes  
en vriendinnetjes meebrengen naar de chiro zodat de zondagnamiddagen nog toffer 
worden! 

 
Er zijn jammer genoeg 2 leiders, 1 leidster en 1 hoofdleidster gestopt(alleen als 
hoofdleidster gestopt niet als leidster). Dankuwel Bert Segers, Timothy Bourgeois, Shauni 
Wauters en Jolien Wauters. Wij gaan jullie missen!  

 
Hebben jullie nog vraagjes, opmerkingen… ga dan maar eens kijken op onze website: 
www.chirohemoopstal.be  
 
Vele chirogroeten van de hoofdleiding,  
Stef Wauters, Yoni Van Lombergen, Dorien Verspeet en onze nieuwe hoofdleidster 
Yanina De Ridder.  
 

Samen met de leiding staan we vol ongeduld te trappelen  
om het nieuwe jaar te starten! 
P.S: Tot zondag!!  
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Artikel	  voor	  de	  sloebers	  (jongens):	  
	  

Beste	  Sloeber	  en	  ouders	  

Zoals	  jullie	  ongetwijfeld	  al	  weten	  heeft	  de	  Chiro	  een	  hoge	  reputatie	  qua	  opvoeding	  en	  dit	  jaar	  gaan	  

we	  voor	  niet	  minder.	  Wekelijks	  gaan	  we	  rekensommetjes	  maken	  en	  zinnetjes	  schrijven.	  We	  gaan	  

netjes	  in	  een	  rij	  lopen	  en	  leren	  pompen	  zoals	  ze	  in	  het	  leger	  doen.	  Daarbij	  ontbreekt	  natuurlijk	  niet	  

de	  gezonde	  voeding	  die	  we	  verschaffen.	  We	  zijn	  alvast	  een	  moestuin	  begonnen	  met	  alleen	  maar	  

broccoli,	  	  witloof	  en	  spruitjes.	  Als	  er	  dan	  nog	  tijd	  overschiet	  kunnen	  we	  nog	  wat	  huiswerk	  tegen	  

maandag	  maken.	  BELANGRIJK:	  Om	  de	  (school)prestaties	  te	  optimaliseren	  is	  het	  essentieel	  dat	  alleen	  

Sloebers	  het	  volgende	  deel	  van	  het	  artikel	  lezen.	  

	  

Joo	  de	  manne,	  

Dit	  jaar	  wordt	  een	  fantastisch	  super-‐mega-‐leuk	  jaar	  vol	  met	  spelletjes	  en	  nieuwe	  vrienden.	  	  We	  gaan	  

elke	  boom	  beklimmen	  die	  we	  tegenkomen	  en	  alle	  bossen	  en	  rivieren	  zullen	  we	  doorkruisen,	  want	  

wij,	  DE	  Sloebers	  hebben	  van	  niets	  of	  niemand	  schrik.	  Iedere	  zondag	  ravotten	  we	  tot	  als	  we	  niet	  meer	  

kunnen	  om	  tenslotte	  het	  gezaag	  van	  ons	  moeder	  te	  moeten	  aanhoren	  dat	  we	  wéér	  vuil	  zijn.	  Gelukkig	  

moeten	  jullie	  dit	  niet	  alleen	  doen:	  de	  Chiro	  heeft	  hun	  2	  beste	  leiders	  aangesteld	  om	  jullie	  hierbij	  te	  

begeleiden.	  Als	  eerste	  is	  het	  den	  spectaculaire	  Stef	  Wauters.	  Hij	  werd	  kampioen	  boomklimmen	  in	  

2012	  en	  de	  legendes	  vertellen	  dat	  hij	  nog	  nooit	  getikt	  is	  geweest	  tijdens	  tikkertje.	  Als	  tweede	  is	  het	  

niet	  minder	  als	  adequate	  Aaron	  Van	  de	  Steen.	  Op	  het	  kampioenschap	  verstoppertje	  werd	  hij	  nooit	  

gevonden	  en	  dat	  speelde	  zich	  af	  in	  een	  zandbak.	  

	   	   	   	   	  

Aaron	  Van	  de	  Steen	   	   	   	   	   	   Stef	  Wauters	  
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Artikel	  voor	  de	  sloebers	  (meisjes):	  
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Beste%sloebers,%neem%
snel%je%lievelingss12%

klaar,%zodat%we%op%zoek%
kunnen%naar%de%weg%die%
ons%naar%de%Chiro%leidt.%%

Joyce%% Karen%

Yana%%
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Artikel	  voor	  de	  speelclub	  (jongens):	  
	  

Tofste	  speelclubbers….	  
Een	  nieuw	  chirojaar	  betekent	  een	  nieuwe	  groep	  en	  nieuwe	  leiders.	  De	  andere	  speelclubbers	  kennen	  jullie	  al	  

van	  toen	  je	  nog	  een	  kleine	  sloeber	  was	  (wat	  nu	  helemaal	  niet	  meer	  zo	  is).	  De	  leiders	  zijn	  nieuw	  en	  hebben	  dus	  

een	  kleine	  voorstelling	  nodig.	  	  

Als	  eerste	  hebben	  we	  een	  iets	  oudere	  leider.	  Hij	  zit	  al	  vele	  jaren	  in	  de	  leiding	  en	  

weet	  dus	  perfect	  hoe	  hij	  supercoole	  programma’s	  moet	  maken	  en	  hoe	  hij	  de	  tofste	  

speelclub	  onvergetelijke	  chirozondagen	  moet	  bezorgen.	  Deze	  leider	  studeert	  aan	  de	  

universiteit	  en	  is	  dus	  ontzettend	  slim,	  dit	  is	  heel	  belangrijk	  als	  je	  leider	  bent	  van	  de	  

speelclub,	  want	  wie	  gaat	  er	  anders	  antwoorden	  op	  al	  de	  moeilijke	  vragen	  van	  de	  

speelclub.	  De	  eerste	  leider	  van	  de	  speelclub	  is	  leider	  Jasper.	  

1	  leider	  bij	  zo	  een	  coole	  groep	  is	  natuurlijk	  onmogelijk,	  daarom	  heeft	  leider	  Jasper	  

een	  	  medeleider	  gekregen.	  De	  tweede	  leider	  staat	  al	  iets	  minder	  lang	  bij	  de	  leiding,	  

maar	  dit	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  hij	  niet	  kan	  zorgen	  voor	  toffe	  zondagen.	  Een	  van	  de	  

vele	  specialiteiten	  van	  deze	  leider	  is	  het	  bouwen	  van	  kampen.	  Deze	  passie	  is	  

uitgegroeid	  tot	  een	  ware	  droom,	  want	  deze	  leider	  studeert	  voor	  bouwkundig	  

ingenieur	  en	  zal	  de	  speelclubbers	  kunnen	  helpen	  met	  het	  bouwen	  van	  de	  meest	  

onvergetelijke	  kampen	  en	  constructies.	  De	  tweede	  leider	  van	  de	  speelclub	  is	  leider	  

Mathias.	  

Alle	  dingen	  bestaan	  uit	  drie	  zoals	  de	  drie	  musketiers.	  Zo	  hebben	  de	  

speelclubbers	  ook	  3	  leiders.	  De	  derde	  leider	  is	  nog	  een	  groentje,	  hij	  is	  dit	  jaar	  

voor	  de	  eerste	  keer	  leiding.	  Dit	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  hij	  geen	  goede	  leider	  is,	  zijn	  

volledige	  familie	  heeft	  in	  de	  chiro	  gezeten	  en	  zijn	  oudere	  broer	  heeft	  het	  

leiderschap	  nog	  maar	  net	  naast	  zich	  neergelegd.	  Hij	  heeft	  thuis	  altijd	  een	  goed	  

voorbeeld	  gehad	  en	  heeft	  de	  laatste	  jaren	  als	  gast	  weinige	  chiro’s	  gemist.	  De	  

derde	  leider	  van	  de	  speelclub	  is	  Ruud.	  

Samen	  gaan	  deze	  drie	  leiders	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  speelclub	  een	  onvergetelijk	  jaar	  tegemoet	  gaat.	  
We	  zien	  jullie	  zondag	  op	  de	  chiro….	  
Ps.	  vergeet	  niet	  om	  soms	  eens	  op	  de	  chirosite	  te	  kijken,	  zo	  weten	  jullie	  op	  voorhand	  wat	  we	  gaan	  
doen	  en	  of	  je	  speciaal	  materiaal	  moet	  meenemen.	  
	  
	  
Jasper	  Van	  Lysebeth	   Mathias	  Marijsse	   Ruud	  Van	  der	  Jeugt	  
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Artikel	  voor	  de	  speelclub	  (meisjes):	  
	  

Hallooooo allerliefste speelclubmeisjes! 

 

Het nieuwe chirojaar is alweer begonnen, dit wil zeggen: nieuwe leidsters,  alweer een jaar 

vol zotte dingen, veel plezier en als afsluiter een mooi kamp!  

We hopen dat we samen met jullie een ongelofelijk chirojaar kunnen beleven! J  

 

Wat staat er ons zoal te wachten? 

VERFSPELEN, PRINSESSENDAG, KNUTSELEN, VIERUURTJE MAKEN, SPEELCLUBDAG, 

ZWEMMEN … 

Heel veel leuke spelletjes en zoveel meer!!!!! 

 

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s onderaan hebben jullie dit jaar maar liefst 4 leidsters, 

joepieeeee! Hieronder volgt een korte voorstelling, zodat jullie ons al een beetje beter 

kunnen leren kennen.  

 

Leidster Marie is 18 jaar en heel blij dat ze haar eerste jaar leiding bij de Speelclub kan 

starten. Naast elke zondag paraat staan op de chiro houdt ze zich ook veel bezig met dans 

en muziek en zal ze binnenkort beginnen aan haar studies Bio-ingenieur in Leuven. Ze kijkt er 

al enorm naar uit om er een geweldig chirojaar van te maken. 

 

Leidster Elisa is geboren en getogen in den Opstal. Ze is al van kleins af aan bij de chiro, nu 18 

jaar en staat te popelen om haar eerste chirojaar als leiding te beginnen. Naast de chiro 

speelt ze ook nog krachtbal bij den Opstal en ook gaat er nu een heel nieuwe wereld voor 

haar open, want ze gaat kinesitherapie studeren aan de universiteit van Gent. Ze kijkt er 

ongelooflijk naar uit om elke zondag opnieuw weer een fantastische dag te beleven samen 

met jullie! J 

 

Leidster Lindsay is 22 jaar en al 17 jaar daarvan leeft ze zich elke zondag uit op de chiro en in 

de zomer op kamp. Kortom gebeten en bezeten door de Chiro! Ze woont in Opstal en werkt 

als medische laborante in Aalst. Haar hobby’s zijn chiro,chiro, chiro en enorm veel plezier 

maken. Onder het motto ‘ Een zondag zonder chiro is een zondag niet geleefd’ start ze nu 

aan een fantastisch chirojaar als speelclubleidster! 
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Leidster Kim wordt op 25 oktober 22 jaar, ze is samen met Lindsay de oudste van de 4 

leidsters. Dit chirojaar is al het 5de jaar dat ze leiding geeft. Ze woont in Opwijk en heeft 1 

broer Nick die nu bij de rakkers staat. Haar hobby’s zijn chiro, kickboxen en heeeeeel veel 

plezier maken met haar vriendinnen en natuurlijk ook op de chiro.  Ze volgt psychologie aan 

de universiteit van Brussel, maar heeft al een diploma maatschappelijk werk. Leidster Kim 

gaat zeker en vast haar best doen om er, samen met de andere leidsters en jullie, elke 

zondag een onvergetelijke dag van te maken! J 

 

Marie     Lindsay              Elisa         Kim  
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Artikel	  voor	  de	  rakkers:	  
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Artikel	  voor	  de	  kwiks:	  
	  

	  

Hallo lieve kwiks !  

Het is september, en dat wil maar 1 ding zeggen: we beginnen 
aan een nieuw chirojaar ! (toch belangrijker nieuws dan dat het 
terug school is, niet?) 

Zijn jullie klaar voor alweer een jaar vol spelen, lachen, verkleden, 
vuil worden en nieuwe vriendinnetjes maken? Jullie leidsters alvast 
wel. Kom dus zeker elke zondag om 2 uur naar ons jeugdhuis, waar 
wij vol ongeduld op jullie wachten ! 

 

Omdat wij allemaal zo’n dikke vrienden zijn (of gaan worden), 
hebben we alvast een vriendenboekje gestart. Er is onderaan een 
plaatsje vrij voor jou. Vul het in en breng het mee naar de 
volgende chiro, zodat we een heel groot vriendenboek kunnen 
maken ! 

 

Naam:   Stefanie Van Acker  

Jarig op:   9 augustus 
Hobby’s:   Lacrosse en chiro  
Lekkerste eten:   Macaroni 
Lievelingsdier:   Leeuw 
Ik kan niet goed:   Thuis blijven 
Ik studeer: Ergotherapie 
Je mag me wakker maken voor: Een feestje 

  

Naam:   Lisa Wauters 

Jarig op:   19 juni 
Hobby’s:   Muziekkapel en chiro  
Lekkerste eten:   Spinaziestoemp met fishsticks op 
 kamp! 
Lievelingsdier:   Husky’s 
Ik kan niet goed:  Op tijd komen 
Ik studeer:   Bedrijfsmanagement 
Je mag me wakker maken voor: De chiro! 
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Naam:   Ine Van der Jeugt  
Jarig op:   25 november 
Hobby’s:   Krachtbal en chiro   
Lekkerste eten:    Vol-au-vent met kroketjes 
Lievelingsdier:   Koala 
Ik kan niet goed:   Sausjes eten 
Ik studeer:  Sociaal werk 
Je mag me wakker maken voor:  
Een uitstapje met mijn vrienden of de chiro 
 
 

Naam:    Leen Van Ransbeeck 

Jarig op:    9 juni  
Hobby’s:    Krachtbal en… Naar de CHIRO 

gaan natuurlijk!! 
Lekkerste eten:   Scampi’s en frietjes, mhhhhh  
Lievelingsdier:   Aapjes, die doen altijd super zot !  
Ik kan niet goed:   Zingen  
Ik studeer:    Vroedkunde 
Je mag me wakker maken voor:  
Een geweldige zondagmiddag met de super toffe KWIKS  
 
 
Naam:       

Jarig op:     

Hobby’s:       

Lekkerste eten:     

Lievelingsdier:    

Ik kan niet goed:    

Later wil ik worden: 

Je mag me wakker maken voor:  

 
 

Groetjes en tot de volgende zondag 
Ineke, Stefanie, Lisa en Leen !  
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Artikel	  voor	  de	  toppers:	  
	  

	  

   Jasper De Smedt    Isaak Buelens    Kim Van Muylders 
   0495/ 30 40 54     0471/ 11 45 54   0475/ 39 72 65 

Liefste toppertjes en toppers moeders en ook de vaders als het echt moet. 

Het nieuwe jaar gaat van start en het zal een jaar zijn om nooit te vergeten, een jaar vol EXTREMEN! 
jullie zitten midden in jullie puberjaren en mogen toetreden tot de wereld van de oudste groepen.  
en jongens, maar vooral de ouders, jullie hoeven dit niet alleen te doen. Er zijn ook enkele EXTREEM 
knappe leiders die jullie pubers in het gareel houden. 

 Kim (Kimmen) Van Muylders      Isaak (Boris) Buelens                   Jasper (Jappie) De Smedt 

Verder zal dit intreden bestaan uit verschillende EXTREME onderdelen: 

- EXTREME pleinspelen 

- EXTREEM lekkere vieruurtjes 

- EXTREME breinbrekers 

 EXTREEM veel plezier!!! 

Al dit EXTREME zal jullie moeten voorbereiden op het EXTREEMSTE der EXTREME.  
Al dit EXTREME gedoe vergt een EXTREME inspanning van jullie Toppertjes. Het belangrijkste van dit 
EXTREME gedoe is ons EXTREEM goed groepsgevoel. Dit EXTREME groepsgevoel zal zijn top bereiken 
op het EXTREME kamp. Dit kamp zal nog beter, zaliger, leuker, fantastischer, maar vooral EXTREMER 
zijn als nooit tevoren. Met als kers op de taart een onvergetelijke, EXTREME tweedaagse! 

 

Dus Toppertjes wij hebben er al EXTREEM veel zin in.  
En ouders, geen paniek! Jullie bengeltjes zijn in EXTREEM goede handen!!!  
 

EXTREME groeten en EXTREEM veel liefs, 
jullie EXTREEM leuke, knappe, intelligente leiders van dit jaar.  
 

 

 
 

EXTREME 
JOKES! 

EXTREME 
FORCE! 

EXTREME 
SPORTS! 
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Artikel	  voor	  de	  tippers:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lieve	  tippers,	  

Dit	  jaar	  gaat	  er	  een	  nieuwe	  film	  in	  première:	  TIPPERS,	  THE	  MOVIE.	  

Het	  zal	  een	  zeeer	  lange	  documentaire	  worden,	  want	  er	  staat	  ons	  zeer	  veel	  te	  wachten	  dit	  jaar:	  

-‐ Jongens	  in	  een	  chiroshort	  zijn	  hete	  bokken,	  spotten	  
-‐ Ravotten	  
-‐ Plezier	  maken	  
-‐ Zot	  zalige	  chirozondagen	  beleven	  
-‐ En	  nog	  veeeeel	  meeeer	  

Dus	  lieve	  tippers	  bereid	  jullie	  maar	  voor	  op	  een	  chirojaar	  om	  nooit	  te	  vergeten,	  	  

Jullie	  supermegacoole	  leidsters	  

Nieke,	  Yanina	  en	  Rani	  	  

TIPPERS  

THE MOVIE 

 

CHIROJAAR  

2013-2014 
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Artikel	  voor	  de	  kerels:	  
	  

Ahoooooi  hete  zeebonken!!!  

  

Beste  Kereltjes,  

Jullie   krijgen   het   geluk   om   een   jaar   stage   te   lopen   bij   de   twee   meeste  

knapste,   intelligentste  (alé,   toch  één  van  de   twee   :p  ),   stoerste,...  kapiteins  

van  de  zeven  zeeën.    

Om   jullie   tot   volwaardig   matrozen   te   pimpen,   zullen   de   nodige   kilo's   er  

afvliegen  en  de  muscles   (Engels  voor   "spieren"  natuurlijk)  er  bij   gepompt  

worden.  

Hoe   gaan   we   dit   voor   elkaar   krijgen?   Wel,   bij   het   prille   begin   van   jullie  

matrozen   leventje   zullen   jullie   een   paar   doelstellingen   krijgen,   die   jullie  

moeten  vervullen  tijdens  jullie  eerste  matrozen  jaar.  Om  jullie  toch  al  wat  te  

laten  proeven  van  wat  mogelijke  doelstellingen  zijn:  

-‐ Voor  Michiel  de  zeemeermin  van  zijn  leven  uit  het  water  vissen.  (Wat  
op  kamp  niet  lukte,  MOET  dit  jaar  wel  lukken)  Sietse  zal  hem  wel  de  
kneepjes   van   het   vak   leren,  want  we   hebben   deze   uitermate   sterke  
kwaliteiten  van  hem  al  kunnen  bewonderen;  

-‐ De  twee  Mollen  Grills  en  Paprika   leren  eten  (inderdaad   lezertjes,  de  
jongens  'lusten'  deze  chips  niet);  

-‐ Als  eerbetoon  aan  ex-‐Leider  Beire,  moeten  we  dus  een  nieuwe  'Beire'  
figuur  ontwerpen.  Robbe  Lissens  zal  deze  zware  taak  op  zich  nemen  
(hanenkam  verplicht!!)  

-‐ Op   een   originele  manier   op   kamp   vertrekken.   Let   op,   het  moet   aan  
ons   jaarthema   gerelateerd   zijn.  
Hint:     
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Zoals  jullie  zien  er  zal  veel  werk  aan  de  winkel  zijn  om  al  deze  opdrachten  

te  vervullen  voor  het  einde  van  jullie  luie  matrozen  leventje.    

Groeten   en   geef  maar   een  dikke  bees   aan  de  moekes  want   ge   zult   ni   veel  

thuis  zijn!  

strobbe en rocket 
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Artikel	  voor	  de	  tiptiens:	  	  
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Artikel	  voor	  de	  aspi’s	  (jongens):	  
	  

	  

	  

Beste	  baseball	  liefhebbers	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Aspi	  Hawkeyes	  zijn	  geselecteerd	  voor	  the	  major	  baseball	  league	  finals	  .	  Ze	  zullen	  de	  rol	  van	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  underdog	  aannemen	  en	  strijden	  tegen	  de	  New	  York	  Yankees.	  	  Ze	  zullen	  opgeleid	  worden	  door	  de	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  twee	  meest	  beruchte	  baseballspelers	  uit	  de	  baseballgeschiedenis.	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  Steeleye	  Barry.	  De	  beste	  (eye)catcher	  	  ter	  wereld	  die	  tijdens	  de	  belangrijkste	  wedstrijd	  uit	  zijn	  carrière	  een	  baseball	  

stopte	  met	  zijn	  stalen	  oog	  en	  zo	  victorie	  kraaide	  met	  zijn	  team.	  	  

Zijn	  bekende	  quote	  is:	  "There's	  no	  eye	  in	  team!"	  

2.	  Hitman	  Darf.	  De	  meest	  legendarische	  batter	  en	  tevens	  ook	  matrakspecialist	  die	  ooit	  geleefd	  heeft.	  Diegene	  die	  hem	  

verslaat,	  moet	  nog	  geboren	  worden.	  

	  

De	  spellers:	  

Ward	  ‘Cannonball’	  Van	  Nieuwenhove	  

Tim	  'Sealclubber'	  Saeys	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Arnoud	  'Nutcracker'	  Contryn	  

Gerben	  'The	  Dwarf'	  De	  Nil	  

Jasper	  'The	  Pup'	  Marijsse	  

Simon	  'Big	  Donkey'	  Rossel	  

Jannes	  'The	  Mayor'	  Sarens	  

Brecht	  'Obey'	  Buelens	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  Elke	  zondag	  zal	  er	  verzameld	  worden	  om	  te	  trainen	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  van	  14-‐18u	  in	  	  Opstal	  field	  park	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  @	  Patattenmolen	  Square.	  
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Artikel	  voor	  de	  aspi’s	  (meisjes):	  
	  

Jeet aspi mékes! 
Wemmen gistere Freya en Sassie in de zjep zien liggen. Dei twië djoebes emmen ellen devoejren 
gedaun, mau na ee jaur zen ze grat af. En nau gaun welle nekee laute zien oe da echte vraan da doen! 
Veu te beginne moeje dees woerten in aalen diksjonair stiejken: 

• Getj een bakkes om stront op te sorteiren (U hebt een lelijk aangezicht) 
• Da beginjt ie serjees men kloeiten oit t' angen (dat begint me waarlijk te vervelen) 
• Een kartasj op a moil (een mep op je gezicht) 
• Da kaan mennen broinen ni trekken (dat is te duur voor mij) 
• Ik em é stik in men zjilei (dronken (ik ben-)) 
• Kem ie een saas veern (Ik heb in mijn broek gekakt) 
• Woor da 'tn drank es, ester e fisjtjen (Waar er drank is, is er feest) 

We gaun der van ’t jaur een serieze lap oep gève! In ’t weekend trekke we nau ee kaberdoesjken en ’t 
zondaus kommen wen verklidj nau de chiro. We mauken ne pullover me reklam oep onze zoijkant en 
gaun ee graalek goe fistjen baan da ge ne me weet van welkste paroche da ge zoijt in da gebaa 
nevest de keirk. 
As tees aa nog ni ei overtoigt ten zelle men ons oigen ne kee veustelle: 

• Jolien onzn krollenbol eit precies ee pariek oep elle kop. Ze eit al jauren dezelfstn tege eil jilét. 
Tege ee glauzeken woijn zeg ze ni rap nië. Dus zet ma zekers, me eur wilde geire in zië. 

• Lanka es nog op zoek naur elle prinsj oep ’t witte pjeit. We zellen der in de kabardoesj iëne 
gaun oepscheiren ver eur. Me Lanka wer et oep zondag giëne sleur! 

• Dorien Verstjeit soinjeert me plezier aalen coiffuur (en zes ni duur!). Oep een hakschefke bleft 
ze ni rap stille staun. Dus me eur gaun we van ’t jaur geiren oep de baun. 

Tot iën van dees a’a! 
 
Jolle, Lankie en Doortje 
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Hoe	  zit	  dat	  nu	  met	  het	  uniform?	  
	  

Een	  uniform	  is	  verplicht	  vanaf	  de	  Speelclub,	  dus	  hoeft	  nog	  niet	  echt	  voor	  Sloebers.	  

Wat	  is	  nu	  juist	  een	  uniform?	  Beige	  chirobroek	  en	  een	  blauw	  chirohemd	  en	  een	  

rode	  chiro	  t-‐shirt.	  	  

Al	  deze	  benodigdheden	  kan	  je	  vinden	  in	  “De	  Banier”.	  

	  

“Ma,	  mag	  ik	  een	  uniform	  hebben?”	  Het	  is	  een	  vraag	  die	  je	  zoon	  of	  dochter	  reeds	  

stelde	  of	  die	  binnenkort	  komen	  zal.	  Waarom	  dragen	  chiroleden	  eigen	  kledij	  ?	  Waarom	  allemaal	  gelijk	  ?	  Waar	  

kan	  je	  zo'n	  ding	  kopen	  ?	  Zijn	  de	  kleren	  eerlijk	  gefabriceerd	  ?	  Enkele	  vragen	  waarop	  wij	  graag	  antwoorden.	  	  

	  

Ons	  uniform	  is	  een	  uitdrukking	  van	  onderlinge	  verbondenheid.	  Waar	  je	  ons	  ook	  tegenkomt,	  op	  straat,	  tijdens	  

jouw	  vakantie	  ergens	  aan	  de	  zee	  of	  in	  de	  Ardennen,	  je	  kan	  ons	  aan	  onze	  kledij	  herkennen.	  Blauwe	  hemden,	  

beige	  broekjes,	  rode	  T-‐shirts,	  het	  zijn	  symbolen	  van	  de	  grote	  chirofamilie.	  Ons	  samenkomen	  in	  die	  kledij	  

verwijst	  naar	  die	  grote	  groep,	  naar	  dezelfde	  idealen	  en	  dromen	  voor	  onze	  wereld.	  

	  

Dat	  ons	  uniform	  ook	  uitdrukking	  is	  van	  een	  vorm	  van	  gelijk-‐waardigheid,	  spreekt	  

voor	  zich.	  Dezelfde	  outfit	  zegt:	  geen	  onderscheid	  in	  rang	  of	  stand,	  geen	  uiterlijke	  

tegenstellingen	  meer.	  Zelfs	  het	  vroegere	  onderscheid	  meisje-‐jongen,	  waarbij	  iedere	  

sekse	  een	  eigen	  uniform	  met	  eigen	  kleuren	  had,	  werd	  opgegeven.	  

	  

De	  Chiro	  kiest	  ervoor	  om	  de	  chirokledij	  te	  fabriceren	  in	  sociaal	  eerlijke	  omstandigheden.	  Zij	  sluit	  daarbij	  aan	  bij	  

de	  campagne:	  “Schone	  Kleren	  van	  de	  organisatie	  Wereldsolidariteit.”	  

	  

Een	  echte	  chirojongen/meisje	  van	  Chiro	  Hemo	  Opstal	  heeft	  op	  zondag	  het	  volgende	  aan	  (uitz.	  Voor	  de	  

sloebers):	  

-‐ chirobroek	  of	  rok	  	  

-‐ een	  rode	  chiro	  T-‐shirt	  of	  top	  

-‐ blauwe	  kousen	  of	  het	  kleur	  kousen	  van	  de	  groep	  	  

-‐ een	  chirohemd	  of	  chiropull	  	  

	  

Je	  kan	  deze	  kledij	  ook	  tweedehands	  kopen	  bij	  Els	  Blommaert.	  (Varentstraat	  54,	  9255	  Buggenhout).	  	  

Ouders	  die	  Chirokledij	  hebben	  die	  ze	  niet	  meer	  gebruiken	  mogen	  deze	  altijd	  aan	  een	  leidster	  geven	  zodat	  ze	  

kunnen	  doorverkocht	  worden	  aan	  ander	  kindjes.	  	  
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De	  banier:	  	  

Website:	  http://www.debanier.be	  

	  

Adres	  in	  Gent:	  	   Hoefslagstraatje	  1	  

9000	  Gent	  

Tel:	  09-‐233	  87	  87	  

	  

Adres	  in	  Aalst:	  	   	   Molenstraat	  65	  	  

9300	  Aalst	  

Tel:	  053-‐70	  13	  80	  

Adres	  in	  Brussel:	  	  	   Kolenmarkt	  85	  

1000	  Brussel	  

Tel:	  02-‐511	  44	  31	  
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Kalender
	  

Zondag	  15/09/2013	   Chiro	  	   	  

Zondag	  22/09/2013	   Chiro	  	   	  

Zondag	  29/09/2013	   Geen	  Chiro	  	   Kermis	  Opstal	  	  

Vrijdag	  04/09/2013	   	   Trappistenavond	  muziekkapel	  

Zaterdag	  05/09/2013	   	   Plein	  air	  	  

Zondag	  06/09/2013	   Geen	  Chiro	  	   Nakampdag	  	  

Zondag	  13/10/2013	  	   Chiro	  	   	  

Zondag	  20/10/2013	   Chiro	  	   	  

Zondag	  27/10/2013	   Chiro	  	   	  

Zondag	  03/11/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  10/11/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  17/11/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  24/11/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  01/12/2013	   	   Sinterklaasfeest	  	  

Zondag	  08/12/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  15/12/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  22/12/2013	   Chiro	   	  

Zondag	  29/12/2013	   Geen	  Chiro	  	  	   Kerstvakantie	  	  

Dinsdag	  31/12/2013	   	   Nieuwjaarsfuif	  	  

Zondag	  05/01/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  12/01/2014	   Chiro	  	   	  

Zondag	  19/01/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  26/01/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  02/02/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  09/02/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  16/02/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  23/02/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  02/03/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  09/03/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  16/03/2014	   Chiro	   	  
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Zondag	  23/03/2014	   Geen	  Chiro	   Carnaval	  

Zondag	  30/03/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  06/04/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  13/04/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  20/04/2014	   Geen	  Chiro	   Pasen	  	  

Zondag	  27/04/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  04/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  11/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  18/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  25/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  01/06/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  08/06/2014	   Geen	  Chiro	   Pinksteren	  	  

Zondag	  15/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  22/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  29/05/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  06/06/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  13/06/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  20/06/2014	   Chiro	   	  

Zondag	  27/06/2014	   Chiro	   Spaghettizwier	  	  

21/07	  –	  31/07	  	   	   Chirokamp	  meisjes	  	  

31/07	  –	  10/08	   	   Chirokamp	  jongens	  	  

	  

	  

	  

	  

Mits	  hier	  soms	  nog	  wel	  enkele	  wijzigingen	  in	  kunnen	  komen	  kijk	  je	  

best	  regelmatig	  eens	  op	  onze	  site	  :	  

	  www.chirohemoopstal.be	  	  	  
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Maillijst	  

	  

Vanaf	  heden	  starten	  we	  ook	  met	  een	  maillijst	  voor	  zowel	  alle	  ouders,	  leden	  

als	  sympathisanten.	  Via	  deze	  weg	  gaan	  we	  jullie	  ook	  op	  de	  hoogte	  houden	  

over	  veranderingen	  in	  de	  kalender,	  activiteiten	  die	  er	  op	  zondag	  staan	  te	  

gebeuren,	  eetfestijnen…	  

	  

Hoe	  kan	  u	  zich	  hiervoor	  inschrijven?	  	  

	  

Stap	  1:	  Surf	  naar	  www.chirohemoopstal.be	  

	  

Stap	  2:	  Scrol	  naar	  beneden	  en	  hier	  zal	  u	  aan	  de	  linkerkant	  het	  volgende	  

menu	  vinden.	  	  

	  

Stap	  3:	  Vul	  dit	  in,	  indien	  u	  kinderen	  heeft	  bij	  zowel	  de	  tippers	  als	  aspi’s	  kan	  

u	  beide	  groepen	  aanvinken	  en	  komt	  u	  automatisch	  ook	  in	  beide	  maillijsten	  

terecht.	  	  

Nadat	  u	  dit	  hebt	  gedaan	  en	  op	  ‘inschrijven’	  hebt	  geklikt	  krijgt	  u	  een	  

automatische	  mail.	  	  Waarbij	  u	  op	  ‘Yes,	  Subscribe	  me	  to	  this	  list’	  moet	  

klikken.	  	  

	  

	  

Nadat	  u	  al	  deze	  stappen	  goed	  heeft	  doorlopen	  is	  het	  in	  orde	  en	  komt	  u	  automatisch	  in	  de	  maillijst.	  	  
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Leiding	  jongens	  	  

	  

Sloebers	  	   	   	  

	   Aaron	  Van	  de	  Steen	  

Molenstraat	  132	  

9255	  Buggenhout	  

0476/56.25.28	  

Aaronvds@hotmail.com	  

Stef	  Wauters	  

Varentstraat	  54	  

9255	  Buggenhout	  	  

0479/01.52.66	  	  

stef-‐wauters@hotmail.com	  

	  

Speelclub	   	   	  

	   Ruud	  Van	  der	  Jeugt	  	  

Breemstraat	  22	  

9255	  Buggenhout	  

0478/87.63.33	  

ruud_van_the_man@hotmail.com	  

Jasper	  Van	  Lysebeth	  

Jules	  Andriespark	  115	  

9255	  Buggenhout	  

0496977823	  

jakosh@hotmail.com	  

	   Mathias	  Marijsse	  

Molenstraat	  14	  

9255	  Buggenhout	  

0476/36	  35	  93	  

mathias.marijsse@gmail.com	  

	  

	  

rakkers	   	   	  

	   Nick	  Denayer	  

Klei	  279	  

1745	  Opwijk	  

0473/29.39.70	  

Nick-‐d@hotmail.be	  

Nick	  De	  Kempeneer	  

Varentstraat	  	  20	  

9255	  Buggenhout	  	  

0494/49	  77	  11	  

ntnickdk@hotmail.com	  
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Toppers	  	   	   	  

	   Isaak	  Buelens	  

Ravenstraat	  122	  

9255	  Buggenhout	  

0471/11.45.54	  

isaak.buelens@hotmail.com	  

	  

Jasper	  De	  Smedt	  

	  Varentstraat	  80	  	  

9255	  Buggenhout,	  	  

0495/30	  40	  54	  

Jasperds@hotmail.com	  

	   Kim	  Van	  Muylders	  	  

Rossevaalstraat	  79	  	  

9280	  Lebbeke	  

0475/39	  72	  65	  	  

kimmeken10@hotmail.com	  

	  

	  

Kerels	  	   	   	  

	   Robin	  Wauters	  	  

Varentstraat	  54	  

9255	  Buggenhout	  	  

0475/47	  76	  00	  

Robke.04@hotmail.com	  

Jeroen	  Raedemaeker	  

Molenstraat	  82	  

9255	  Buggenhout	  	  

S1	  

Jeroen_raedemaeker@hotmail.com	  

	  

Aspi’s	  	   	   	  

	   Bart	  Van	  Renterghem	  

Warande	  28	  

9255	  Buggenhout	  

0479/64	  93	  69	  

bart.van.renterghem@hotmail.be	  

Yoni	  Van	  Lombergen	  	  

Krapstraat	  153	  

9255	  Buggenhout	  

0473/44	  19	  73	  

yonivanlombergen@hotmail.com	  
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Leiding	  meisjes	  	  

	  

Sloebers	  	   	   	  

	   Karen	  Van	  der	  Jeugt	  	  

Varentstraat	  56	  

9255	  Buggenhout	  	  

0479/48.77.51	  

karenvdj@hotmail.com	  

Joyce	  Stalmans	  	  

Jules	  Andriespark	  13	  

9255	  Buggenhout	  	  

0477/66	  26	  37	  

Joycestalmans@hotmail.com	  

	   Yana	  Van	  Ingelgem	  

Brandstraat	  106	  

9255	  Buggenhout	  

0479/39	  67	  32	  

Yana.vi@hotmail.com	  

	  

	  

Speelclub	  	   	   	  

	   Kim	  Denayer	  

Klei	  279	  

1745	  Opwijk	  	  

0476/37	  19	  91	  

kim.denayer@hotmail.com	  

Marie	  Sarens	  	  

Broekstraat	  50	  	  

9255	  Buggenhout	  

0474/13.79.14	  

mariesarens@hotmail.com	  

	  

	   Elisa	  Dierickx	  

Stenenstraat	  1	  

9255	  Buggenhout	  

0476/27.88.96	  

Elisa_zwiermickx@msn.com	  

Lindsay	  Vrijders	  

Varentstraat	  53	  

9255	  Buggenhout	  

0476/51	  60	  26	  

Lindsay_vrijders@hotmail.com	  
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Kwiks	  	   	   	  

	   Leen	  Van	  Ransbeeck	  

Meysveld	  86	  	  

9280	  Lebbeke	  	  

0476/41.54.19	  

Leen.vanransbeeck	  @	  hotmail.com	  

Stefanie	  Van	  Acker	  

J.	  Andriespark	  42	  

9255	  Buggenhout	  	  

0497/86.83.28	  

stefkevanacker@hotmail.com	  	  

	  

	   Ine	  Van	  der	  jeugt	  	  

Breemstraat	  32	  

9255	  Buggenhout	  	  

0478/35.28.70,	  

ineke377@hotmail.com	  

Lisa	  Wauters	  	  

Jules	  Andriespark	  35	  

9255	  Buggenhout	  	  

0495/62	  14	  29	  

waulisa@hotmail.com	  

	  

Tippers	   	   	  

	  

	  

Rani	  Wauters	  

Varentstraat	  54	  

9255	  Buggenhout	  	  

0477/69.61.88	  

rani.wauters@gmail.com	  	  

Nieke	  Verheyden	  	  

Krapstraat	  162	  	  

9255	  Buggenhout	  	  

0477/26.87.28	  

klikopnieke@hotmail.com	  	  

	  

	   Yanina	  De	  Ridder	  

Molenstraat	  14	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/28	  99	  56	  

yaninaderidder@hotmail.com	  
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Tiptiens	  	   	   	  

	  

	  

Freya	  Wauters	  	  

Ravenstraat	  69	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/69	  84	  68	  

Freya1wauters@hotmail.com	  

Saskia	  Luypaert	  

Stenenstraat	  105	  

9255	  Buggenhout	  

0479/70	  63	  73	  

saskialuypaert@hotmail.com	  

	  

	   Naomi	  Van	  Praet	  

Holstraat	  8	  

1840	  Malderen	  

	  0472/345854,	  

noempje@hotmail.com	  

	  

	  

Aspi’s	  	   	   	  

	   Dorien	  Verspeet	  

Bovendonkstraat	  156	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/20	  77	  65	  

dorienverspeet@hotmail.com	  

Jolien	  Wauters	  	  

Jules	  Andriespark	  35	  

9255	  Buggenhout	  	  

0494/45	  68	  05	  

Jolien_wauters@hotmail.com	  

	  

	   Lanka	  Stallaert	  

Mandekensstraat	  95	  

9255	  Buggenhout	  

0495/42	  76	  24	  

Lankaatje@hotmail.com	  
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Hoofdleiding	  en	  VB’s	  
	  

Hoofdleiding	  Jongens	  	  

Stef	  Wauters	  	  

Varentstraat	  64	  

9255	  Buggenhout	  	  

0474/01	  52	  66	  

stef-‐wauters@hotmail.com	  

	  

Yoni	  Van	  Lombergen	  	  

Krapstraat	  153	  

9255	  Buggenhout	  

0473/44	  19	  73	  

yonivanlombergen@hotmail.com

	  

Hoofdleiding	  Meisjes	  

Yanina	  De	  Ridder	  	  

Molenstraat	  14	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/28	  99	  56	  

yaninaderidder@hotmail.com	  

	  

Dorien	  Verspeet	  	  

Bovendonkstraat	  	  156	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/20	  77	  65	  

Dorienverspeet@hotmail.com	  

	  

VB’s	  

Dirk	  Wauters	  	  

Hauwerstraat	  	  38	  

9255	  Buggenhout	  	  

0475/71.72.47	  

witten@hotmail.be	  

	  

Ilse	  Achtergael	  

Hamsweg	  	  

9255	  Buggenhout	  	  

0476/62.08.83	  	  

stapperke@yahoo.com	  
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Tijd	  om	  te	  kleuren!	  
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Tijd	  om	  te	  zingen!	  
	  

Het	  jaarthemalied:	  Wijkuit	  	  	  

	  

Is	  er	  iemand	  in	  je	  buurt	  die	  je	  nog	  niet	  kent	  Stap	  
naar	  buiten	  en	  vertel	  waar	  je	  woont	  en	  wie	  je	  
bent	  	  Hey,	  wie	  is	  dat	  meisje	  dat	  daar	  	  langs	  de	  
voortuin	  rent?	  	  

De	  straat	  is	  lang,	  de	  dag	  is	  kort	  We	  nemen	  een	  
besluit	  Vandaag	  komen	  wij	  deze	  buurt	  Lekker	  niet	  
meer	  uit	  	  Zoek	  het	  niet	  te	  ver	  maar	  leef	  je	  	  	  hier	  in	  
de	  wijk	  uit!	  

	  

REFREIN	  :	  	  	  

We	  zoeken	  mensen	  die	  ons	  helpen	  vinden	  	  	  	  

WIE	  ??!	  	  	  	  Is	  er	  in	  de	  buurt	  	  	  	  

WIJ	  !!	  	  	  Gaan	  op	  avontuur	  	  	  Beter	  goeie	  buren	  dan	  
verre	  vrienden	  	  	  	  

HEY	  !!	  	  	  Zet	  de	  stap	  naar	  buiten	  	  	  	  

WIJ!!	  	  	  Wij	  staan	  klaar	  voor	  jou	  	  	  Nooit	  in	  de	  kou	  	  	  	  

Met	  Chiro	  in	  de	  buurt	  

	  

Hier,	  hier,	  hier	  in	  de	  buurt	  

Hier,	  hier,	  hier	  in	  de	  buurt....	  (blijven	  herhalen)	  	  

in	  het	  kapsalon	  of	  het	  café	  	  in	  het	  rusthuis	  bij	  
André	  	  deze	  buurt	  verstaat	  mekaar	  en	  	  iedereen	  
zingt	  mee!	  	  

	  

	  

REFREIN	  

Neem	  je	  afscheid	  van	  je	  buur	  Wees	  een	  dame	  of	  
een	  heer	  Steek	  één	  hand	  hoog	  in	  de	  lucht	  Zwaai	  nu	  
heen	  en	  weer	  	  Zeg	  dan	  tegelijkertijd	  	  	  Dag!	  Tot	  de	  
volgende	  keer!	  

REFREIN	  
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Den	  Opstal	  

	  

Den	  Opstal	  is’t	  land	  van	  pateekes	  en	  frit,	  	  

daar	  drinken	  ze	  pilskes	  en	  blijven	  ze	  fit.	  

Ze	  zingen	  en	  dansen	  en	  maken	  plezier,	  	  

en	  drinken	  op	  tij………………d	  ,	  nen	  goeie	  pot	  bier.	  	  

	  

Den	  Opstal	  is’t	  land	  waarvan	  je	  zou	  dromen,	  	  

want	  daar	  gaat	  alles	  zo	  goed.	  	  

Daar	  groeien	  de	  kersen	  zomaar	  aan	  de	  bomen,	  

en	  dragen	  de	  mannen	  een	  hoed.	  

Daar	  speelt	  de	  fanfare	  van	  hoempapa,	  	  

en	  zingen	  de	  meisjes	  van	  tralalala…	  

Joepi	  ja	  joepi	  ja	  joepi	  ja	  jee,	  	  

zing	  dit	  refrein	  met	  ons	  mee.	  

	  

De	  Opstalnaren	  zijn	  niet	  t’evenaren,	  	  

in’t	  drinken	  daar	  zijn	  ze	  de	  baas.	  

Ze	  gieten	  de	  pilskes	  zo	  smakelijk	  naar	  binnen	  

en	  worden	  daar	  van	  toch	  zo	  dwaas.	  

Dan	  lopen	  ze	  waggelend	  over	  straat	  

en	  als	  ze	  dan	  thuiskomen	  is	  hun	  vrouw	  kwaad…	  

Joepi	  ja	  joepi	  ja	  joepi	  ja	  jee,	  	  

zing	  dit	  refrein	  met	  ons	  mee.	  

	  

Cherio	  	  

cherio,	  cherio,	  op	  den	  Opstal	  daar	  zingen	  ze	  zo:	  

weg	  met	  de	  zorgen	  en	  hier	  met	  dat	  bier,	  	  

zijn	  we	  van	  den	  Opstal	  of	  zijn	  we	  van	  hier?	  	  

En	  zo	  lang	  dat	  den	  Opstal	  bestaat,	  	  

zal’t	  gemeentebestuur	  ni	  vergaan.	  

Ze	  weten	  wat	  lol	  is,	  als’t	  fleske	  maar	  vol	  is,	  	  

de	  rest	  trekken	  wij	  ons	  ni	  aan.	  	  

	  

	  

	  

Ik	  blijf	  in	  chiro	  geloven	  	  

	  

ik	  blijf	  in	  chiro	  geloven	  	  

en	  ik	  stuur	  een	  ballon	  naar	  boven,	  	  

want	  ’t	  is	  het	  teken,	  ’t	  is	  het	  bestaan	  van	  kind’ren	  

dat	  ik	  je	  zing.	  

De	  chiro	  een	  uitdaging.	  	  

	  

Bivaklied	  	  

Leven	  op	  het	  ritme	  van	  de	  wind	  en	  van	  de	  
zon,	  zingen	  op	  de	  melodie	  van	  bos	  en	  beek	  en	  
bron.	  Slapen	  met	  't	  getrommel	  van	  de	  regen	  op	  het	  
dak,	  ontwaken	  met	  de	  morgendauw	  :	  we	  zijn	  weer	  
op	  bivak.	  

Ieder	  die	  ons	  ziet	  kijkt	  raar,	  wat	  niet	  kon,	  dat	  wordt	  
hier	  waar.	  Vreemd	  wordt	  vriend	  en	  klein	  is	  
groot;	  in	  onze	  ploeg	  valt	  geen	  een	  uit	  de	  boot.	  

Trek	  er	  mee	  op	  uit,	  breek	  grenzen	  open;	  samenspel	  

wordt	  teken	  om	  te	  hopen.	  Vlieg	  erin,	  doe	  mee,	  en	  

blijf	  niet	  staan;	  een	  nieuwe	  wereld	  roept	  om	  door	  

te	  gaan.	  



Bedankt!	  
	  

Uit	  sympathie	  

Familie	  Van	  Malderen	  
	  

Cafetaria	  de	  Pit	  	  
Openingsuren:	  

Maandag	  –	  dinsdag:	  van	  17	  u.	  tot	  24	  u.	  

woensdag:	  van	  14	  u.	  tot	  24	  u.	  	  

donderdag:	  van	  17	  u.	  tot	  24	  u.	  

vrijdag:	  van	  15	  u.	  tot	  ...	  

zaterdag:	  van	  9	  u.	  tot	  ...	  

zondag:	  van	  9	  u.	  tot	  17	  u.	  

	  

cafetariadepit@hotmail.com	  

	  

Uit	  sympathie	  	  	  

Frank	  Klinckaert	  
BVBA	  F-‐Technic	  Kranen	  en	  Liften	  

Jules	  Andriespark	  61	  

9255	  Buggenhout	  

0032	  473/349	  909	  
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BVBA	  Plantimarkt	  
Dinsdag	  –	  woensdag	  –	  donderdag	  –	  vrijdag	  	  -‐	  zaterdag:	  09.00	  –	  18.00	  

Zondag:	  gesloten	  

Krapstraat	  42	  

9255	  Buggenhout	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

D	  R	  U	  K	  K	  E	  R	  I	  J	  

U	  I	  T	  G	  E	  V	  E	  R	  I	  J	  

W	  E	  B	  D	  E	  S	  I	  G	  N	  

info@hetpunt.be	  
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Huis	  Jacobs	  
Zo	  en	  ma:	  GESLOTEN	  

Di	  en	  vr:	  9u	  tot	  12u	  -‐	  13u30	  tot	  18u	  

Wo:	  9u	  tot	  12u	  Do:	  13u30	  tot	  18u	  	  

Za:	  9u	  tot	  12u	  -‐	  13u	  tot	  16u	  

of	  na	  afspraak	  
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Uit	  sympathie:	  	  

Petten	  en	  Anje	  	  

	  

	  

!! ! ! !

!

!

!

!

   !

!

Banken&Buggenhout&Centrum&

!



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vergeet	  zeker	  niet	  om	  eens	  langs	  te	  gaan	  	  

op	  onze	  eigen	  website!	  

	  

http://www.chirohemoopstal.be	  
	  


