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Artikel van de VB:  

 

De Chiro wil aan alle kinderen en jongeren uit de buurt elke week megasjieke activiteiten 
aanbieden. Dat gaat van denderende pleinspelen en modderige sluiptochten, over sompige bosspelen 

en verrassende zoektochten, naar gezellige onderonsjes en creatieve expressies. Het Chirojaar begint 
in september en eindigt met een spetterend bivak in de zomervakantie. 

In de Chiro wordt er aandacht besteed aan momenten met de hele Chirogroep. De meeste 
activiteiten gebeuren echter per afdeling. Er zijn 6 afdelingen: de sloebers (6 tot 8 jaar), de speelclub 

(8 tot 10 jaar), de rakwi's (10 tot 12 jaar), de tito's (12 tot 14 jaar), de keti's (14 tot 16 jaar) en de 

aspi's (16 tot 18 jaar).  

De hele werking van de Chiro wordt verzorgd door de leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, 

kinderen en jongeren begeleiden, een bivakplaats zoeken, de financiën gezond houden, subsidies 
aanvragen, ouders bezoeken, naar de jeugdraad gaan, samen vergaderen... Zij beslissen wat er al 

dan niet gebeurt in hun Chirogroep. 

De leidingsploeg bestaat uit jonge vrijwilligers. Zonder vergoeding stoppen ze wekelijks vele uren 
van hun vrije tijd in de Chirowerking. Uit deze ploeg kiest de leiding twee groepsleiders (Mathias en 

Ruud) voor de jongenswerking en 2 groepsleidsters (Emma en Ruth) voor de meisjeswerking. Zij 
bewaren het overzicht over de hele werking en vormen een aanspreekpunt voor externen. Daarnaast 

zijn er ook 2 volwassen begeleiders (Dirk en Ilse) die hen advies geven vanuit het gezichtspunt van 
iemand met wat meer levenservaring, met kinderen, enz. 

Al houdt de Chiroleiding de touwtjes in handen, ze kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken. Ze 

kunnen daarvoor meestal rekenen op hun plaatselijke netwerk van oud-leiding, kookmoekes en -
vakes, sympathisanten, jeugdraad, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie, ….  De steun 

van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking. 
We wensen iedereen, leiding en hun groep, ook dit jaar weer een super leuk chirojaar !!! 

Dirk en Ilse 

 

https://chiro.be/spelen
https://chiro.be/bivak
https://chiro.be/wat-is-chiro/voor-ouders/afdelingen
https://chiro.be/wat-is-chiro/voor-ouders/leiding
https://chiro.be/wat-is-chiro/voor-ouders/financieel
https://chiro.be/wat-is-chiro/voor-ouders/netwerk
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Artikel van de proost:  

Jeugdbewegingen kwamen onlangs positief in de media (TV-nieuws), en in de pers na de ‘plotse 
uitsluiting van een scout in een rolwagen’ klonk het even anders; knap hoe de hoofdleiding het debat 
naar zich toetrok en de pers op zijn honger liet. 
Ja, wat onze jongens en meisjes van pak 17 tot 23 jaar doen op zaterdag en zondag voor hun jongere 
‘collega’s’, kinderen van overal en velerlei komaf, is gewoonweg formidabel te noemen. Ik mag het 
zeggen na zowat 20 jaar KSA en bij benadering 10 jaar Chiro. Dat wàs een heerlijke tijd. Van zich geven, 
niet aan zichzelf denken, zijn tijd spenderen aan anderen, eerder te weinig tijd voor zichzelf over 
houden. Weekends en vakantiedagen, voorbereidingen van het kamp, de topdagen van het werkjaar, 
het ene jaar rolde in het andere over! 
  
We hebben pas de eerste september meegemaakt: het was niet enkel de start van het nieuwe 
schooljaar, al heel belangrijk, het was ook de dag van de zorg voor de schepping. Het weekend daarop, 
3-4 september vierden we met de parochiegemeenschap het scheppingsweekend. 
Dat is een materie die jonge mensen zeer moet boeien. Moeder aarde is echt als een moeder die ons 
van alles, nee, àlles geeft, en wij vergeten haar op onze beurt te verzorgen; want dat doe je toch voor 
een moeder. 
Er is dè moederdag, de tweede zondag van mei. Mogelijk wordt 1 september de moederdag voor de 
aarde, voor Moeder Aarde. 
Ja, we moeten er echt terug aan werken en de aarde leren zien als een geschenk en niet als een 
gebruiksvoorwerp. 
  
Dankbare mensen leven blij en verwonderd met de geschenken die ze ontvangen; niets van wat ze in 
handen krijgen is ‘van moeten’, of ‘erop gerekend’. Wie dankbaar is ziet ook iemand voor ogen, heeft 
iemand in zijn hart. 
  
Waarom zeggen we ‘schepping’ en niet enkel ‘natuur’? Hoe zelfstandig deze natuur ook werkt - ze 
kraakt en beeft en spuwt, ze rommelt en breekt, ze striemt en geselt, maar ze zegent ook want ze geeft 
ook de heerlijkste vruchten en dranken om te eten en te drinken, warmte, wind en water – we noemen 
haar ook schepping, want ze heeft een Schepper. Dat geloof ik. Let op, de wetenschap heeft er een 
goede kijk op en daar zijn we hopelijk allemaal blij mee. Toch, dat is niet in tegenspraak met het verhaal 
van de Schepper en de schepping in de Bijbel. Er staan trouwens twee verhalen in de Bijbel (Genesis 
1,1 en 2,4) die elkaar tegenspreken op vele punten, dus het kan niet de bedoeling zijn de wetenschap 
tegen te spreken. Het Bijbelverhaal heeft het over de warme relatie tussen schepper en schepping, 
over de zorg van God voor de mensen, over het geduld dat nodig is om iets te laten groeien – en dat is 
voor jongeren en moderne volwassenen niet gemakkelijk op te brengen -. 
  
Jeugdbeweging heeft iets met de natuur; iets? Alles! Het is aan de volwassenen nu om de aarde zo 
goed mogelijk te besturen opdat ze ook voor jullie, chiromeisjes en -jongens, én jullie kinderen en 
kleinkinderen, ook nog zou mogen bestaan en vooral goed leven mag mogelijk maken. 
Jaag de volwassenen maar op, maar geef ook zelf het goede voorbeeld! De aarde is een geschenk, 
geen verbruiksvoorwerp, niet iets om te vervuilen. 
  
Er was eens een spin die knap werk gedaan had. Wetenschappers en ingenieurs stonden erop te kijken. 
Ze had een fantastisch net gespannen tussen de moeilijkst te bereiken punten: boomschors, een tak, 
de hoek van een boomhut… En web zo indrukwekkend als het web van internet… het liep naar links, 
naar rechts, naar noord en zuid,  van punt een naar punt twee… Onze spin was zeer fier, en terecht! 
Ze was al een paar dagen van het uitzicht aan het genieten, toen we vanuit haar luie hoek of was het 
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haar controlepost, een draad naar omhoog zag gaan. Ze herinnerde zich het begin van haar werk. “Hé, 
dacht ze, die draad, waarvoor dient die eigenlijk nog?” – Ze dacht diep na. Niemand had haar er over 
aangesproken, dus dacht ze: “Niets aan de hand!” -  “Die heeft geen zin!” besloot ze. Ze kroop naar 
het hechtingspunt van de draad naar boven en brak hem door, maakte hem los… 
De rest van het verhaal kan ze niet meer vertellen. Heel haar mooie werk viel ineen, de draden werden 
één kluwen en, verwarring, een hoop chaos, het was niet meer om aan te zien. 
Voorbijgaande spinnen zagen het en … dachten vèrder: “Vergeten we maar nooit de draad naar boven. 
Hij schijnt totaal nutteloos en soms wat vervelend eruit te zien, maar hij is de draagdraad van alle 
andere. Onmisbaar. Wie het zonder probeert, haalt zichzelf onderuit, en heel de wereld met hem.” 
  
Ik wens jullie een fantastisch werkjaar, vol heerlijke relaties en altijd weer een lach om aan een ander 
te geven! 
 
Pater Herman Cooreman 
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Artikel van de groepsleiding : 

Het leven zoals het is: de week van een Chiro leider/leidster.  

 

Zoals bij iedereen begint de week op maandagmorgen. De wekker loopt af om naar school te vertrekken 

of voor sommigen onder ons om te vertrekken naar het werk. Met een waas in het hoofd wordt de veel 

te luide wekker afgezet. De ogen gaan voor de eerste keer open, het chirouniform hangt nog op de 

bureaustoel. Beetje bij beetje komen de gedachten van de vorige dag terug: met volle moed naar de 

Chiro vertrokken en na een hele dag ravotten met een voldaan gevoel de deur van de Chiro achter ons 

dicht getrokken.  

Mijmerend aan deze mooie herinnering wordt een klein, snel ontbijt naar binnen gespeeld. De rest van 

de dag gaat in een waas voorbij want wie houdt er nu van maandag? ’s Avonds wordt de kamer 

opgeruimd want anders doen de mama’s weer waar ze o zo goed in zijn …. Bij het opruimen valt er een 

bierkaartje uit het vuile Chirohemd, een restant van het programma van de vorige dag. Onmiddellijk 

stroomt de inspiratie voor een programma voor het volgende weekend.  

Een snel berichtje naar de medeleiding over het programma van volgende week start een geanimeerd 

gesprek over de wat dit jaar allemaal nog op het programma staat en wat er al is gebeurd in het nog prille 

Chirojaar. Na een aantal berichtjes heen en weer wordt er op donderdagavond afgesproken om het 

programma verder uit te werken.  

De rest van de week gaat voorbij zonder dat er veel gebeurd. Op woensdag hebben we met een paar 

afgesproken om te vergaderen over de volgende activiteit voor de Chiro. Met een paar leiders en leidsters 

wordt het volgende eetfestijn of de volgende gemeenschappelijke activiteit uitgewerkt: wie moet er 

gecontacteerd worden, waar moeten we wat bestellen, …  

Na een lange werk/schoolweek is het op vrijdag eindelijk terug weekend. Na de vermoeiende week komt 

de leiding op vrijdag samen om te vergaderen over de activiteiten van het komende weekend, de 

welbefaamde leidingskring. Zoals elke week worden eerst de programma’s van de verschillende groepen 

overlopen, als ook wat er is besproken op de vergaderingen tijdens de week. De leidingskring wordt 

afgesloten met een variaronde, hierbij kan elke leider zeggen wat hij wil. De roddels, complimentjes en 

verwijten vliegen de kamer rond en na veel zeveren en lachen wordt de vergatering gesloten.  

Om het groepsgevoel te vergroten trekt een deel van de leidingsploeg naar Buggenhout om er samen 

iets te drinken in den Bøbø. Vaak zitten de andere jeugdbewegingen hier ook. Al snel is er een 

geanimeerd gesprek tussen leiders van de verschillende jeugdbewegingen. We weten wel dat Chiro de 

beste jeugdbeweging is, maar die andere leiders zijn ook maar mensen en uiteindelijk zijn we één grote 

vriendengroep.  

Op zaterdag wordt er soms ook gewerkt op de Chiro, deze week moet er zwerfvuil geraapt worden in 

de Opstalse straten. Veel te vroeg gaat de wekker af, en met  kleine oogjes vertrek ik naar de Chiro. Ook 

andere leiders hebben moeite met het vroege uur, dat maakt het dragelijker. Na een voormiddagje door 

Opstal te slenteren en alles op te ruimen eten we samen iets en gaat iedereen terug naar huis.  

Op zondag komt de leidingsploeg tegen 13u30 samen om alles klaar te nemen voor de werking. Tegen 

14u komen de gasten en amuseren we ons rot samen met onze kleine vriendjes. Na de Chiro blijven 

sommige leiders nog even plakken, maar één voor één vertrekt iedereen naar huis. Zo komt een 

fantastische week op zijn einde en blijkt dat: Chiro doe je niet allen op zondag, maar de hele week door.  

 

De Hoofdleiding, 

Ruth, Emma, Ruud en Mathias 



 

7 

 

Artikel voor de Sloebers (jongens):  

Lieve Sloebertjes, 

Wat hebben jullie geluk zeg!! De Chiro superhelden zoeken nieuwe vriend superhelden en jullie lijken 

ons hier zeer goede kandidaten voor. 

Wat hebben wij nodig: 

 Super mega sterke spieren 

 Heel grote hersenen 

 Jullie moeten suuuuper snel kunnen lopen 

 En nog zoveel meer…!!! 

Hebben/kunnen jullie dit allemaal dan hebben we jullie zeker en vast nodig!! Wij verwachten jullie 

iedere zondag om 14u, waar we jullie een mega superhelden training geven. Hier zullen jullie opgewacht 

worden door onze beste superhelden trainers. 

Wie zijn onze beste superhelden trainers? 

 

Isaak Den Besten Buelens Brecht fancypakje Buelens 

  
Zijn ongeëvenaard gevoel voor humor heeft al velen 

versteld laten staan. Schurken zoals the joker zijn geen 

partij voor hem, nadat Den Besten klaar is met jou heb 

je of buikpijn van het lachen of ben je gaan lopen (wat 

de meeste schurken doen). 

Kom naar de trainingen en hij zal jullie leren je rot te 

lachen en te amuseren. 

Deze stalen kanjer is zo sterk dat zelfs zijn 

sixpack bang had en gaan lopen is! 

Maar deze wordt vervangen door zijn mooi 

pak dat ook in het zwart verkrijgbaar is. 

Verder is hij de beste in het schieten met 

coole lazers en raketten. 
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VincDead Poo Leemans Gerambo De Nil 

 
 

Is de man in het strakke pak, Met de bulkende 

spieren. Hij beschikt over messcherpe  

opmerkingen en zijn grappen zijn altijd raak. 

Maak je geen illusies Gerambo zie je alleen maar 

tijdens de training, daarbuiten zien we hem nooit 

doordat hij een meester in camoufleren is. Velen 

hebben al geprobeerd hem te vinden buiten de 

training maar tevergeefs… 

Ruth van der Jeugt  

 

 

Deze jongen geeft een iets meer vrouwelijkere  

touche aan het team, maar dit is o zo nodig… 

Ondanks dat wij superhelden, dus 

supergeweldig en slim zijn, weten wij nog 

steeds niet en dat zal waarschijnlijk zo blijven, 

hoe de vrouwen werken. 

Voor ons is het al te laat, maar hopelijk kan hij 

jullie alle geheimen van de vrouwen leren, want 

met de vrouwtjes is hij verdomd goed. 

 

Zien jullie het al helemaal zitten? Wij anders wel hoor… 
Wij zullen van jullie echt superhelden maken!!! 

Kleine boodschap van algemeen nut: 

Stel je bent een mama die in gevaar is, wel dan kan u ons altijd contacteren via onze superhelden 

hotline. 
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Artikel voor de Sloebers (meisjes):  
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Artikel voor de Speelclub (jongens):  

Schrandere Speelclub 

U heeft de laatste geruchten waarschijnlijk reeds gehoord betreffend de nieuwe 

speelclubleiding. Zoals uit de Chiro Hemo Opstal Keynote blijkt, zijn het gros van de 

geruchten waar! 

De Speelclubleiding bestaat dit jaar uit maar liefst 4(VIER!!!!!) leiders!!!! Dat is een 

verdubbeling tegenover afgelopen jaar. U zegt kwaliteit boven kwantiteit? Wij bewijzen u het 

tegendeel! (Vraag bijvoorbeeld maar aan de Sloebers van vorig jaar.)  

MEER SPELLETJES: Ja, nog meer! Zondagen worden rijker gevuld met deluxe spelletjes 

die vroeger niet compatibel waren met oudere Speelclubgeneraties! 

LEKKERDER ETEN: Dan spreken we niet over de lekkere kookmoekes (hun eten), maar 

over het wekelijks vieruurtje. Dit jaar worden de vieruurtjes extra voedzaam en lekker, zonder 

gluten! U hoort het, GLUTENVRIJ! 

Ook de LOOKS krijgen een upgrade. In plaats van twee leiders die er mee doorkunnen: 

dubbel zoveel testosteron voor vier superknappe studs. Dit is een vaak gemaakte joke in dit 

soort teksten, maar deze keer is het echt waar. Deze jongens zijn echte godsgeschenken en 

indien uw speelclubber nog een oudere zus heeft, de ideale schoonzoon! Dit geldt trouwens 

ook voor de mama’s indien ze knap genoeg zijn ;) 

MEER LEDEN, het aantal Speelclubbers breekt dit jaar waarschijnlijk wederom een record 

met een overload aan kinderen. Wees dus op tijd met inschrijven zodat je niet op de wachtlijst 

terecht komt. 

  

Testemonials: 
-I personally know this Speelclubleiding and believe me, they’re doing a terrific job, and they know 
what they’re doing. I have lots of respect for them. These guys are magnificent. Together we will 
make the Speelclub great again. – Donald J. Trump 
-Godverdomme, ik hoop dat die rotzakken met hun fikken van mijn dochter afblijven. – zowat elke 
papa nu 
-Damn, ‘k wou dat ik ne Speelclubber was dit jaar, dan wou ik wel nekeer gestraft worden. – zowat 
elke dochter/moeder nu  

Van links naar rechts: Fons(Kevin), Lodo/Biceps(Lode), Spons(Aaron), Bokken(Raf) 
P.s. onze nummers staan achteraan  in ’t boekje ;)  
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Artikel voor de Speelclub (meisjes):  

Liefste Speelclubjes,  

 

Joepie het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur!  

Wat doen wij allemaal op de Chiro?  
- Natuurlijk worden we eens vuil. 
- Er worden leuke spelletjes gespeeld. 
- Er zal ook wel eens geknutseld worden. 
- Er worden verkleedpartijtjes gehouden. 
- Bij mooi weer vele waterspelletjes. 
- …  

 

Wist je dat:  
- De speelclub als mascotte Mazzel heeft. 
- De kleur van de speelclub geel is. 
- Jullie de leukste leidsters ooit hebben.  
- Er deze zomer een geweldig kamp klaar staat.  
- Elke zondag een groot feest wordt.  
-  

Als jullie deze rebus kunne oplossen zijn jullie klaar voor het fantastische chirojaar..  

             
 

               
 

Jullie leidsters hebben er alvast heel veel zin in! 

Kusjes, Eva, Stien en Femke  

 

Zoek jullie leidsters in onderstaande foto van toen zij speelclub waren. 

Tip: Het zijn de drie knapste.  
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Artikel voor de Rakkers:  

De rakkerleiding had jammer genoeg geen tijd om hun artikel te maken. 

Daarom heeft de rest van de leiding samen dit artikel geschreven. 

Beste Rakkers, 

In tegenstelling tot de speelclub kiest de Rakkerleiding voor kwaliteit (zie artikel Speelclubleiding 

paragraaf 1). Jullie hebben inderdaad ‘maar’ twee eersterangsleiders. We zien al direct de 

teleurstelling in jullie ogen, maar geen paniek! Want: wat als wij jullie vertellen dat er dit jaar maar 

twee eersterangsleiders op Chiro Hemo Opstal zijn? En nu zien we jullie al direct wenen van geluk, 

en terecht! 

Het is namelijk algemeen geweten dat jullie twee jaar geleden het beste Chiro jaar van jullie Chiro 

Carrière hebben meegemaakt. Dus wat als ik jullie vertel dat de enige fantastische, schitterende, 

beste, knapste, intelligentste leider van twee jaar geleden nu ook WEER bij jullie staat? Jaja, jullie 

kunnen al raden wie het is. Persoonlijk snappen wij zijn keuze ook niet, ma soit. Jullie gaan dit jaar 

dus NOG een beter jaar tegemoet! Wat zijn jullie toch mazzelaars, seg! 

Om nog maar te zwijgen over de andere leider…. Zijn fashionstyle is bekend van Opstal tot en met 

Dendermonde!!! Deze kanjer vindt elk weekend nog een gaatje tussen zijn overvolle agenda vol 

modeshows. Dus als jullie mode-advies willen, kunnen jullie bij hem zeker terecht! Zijn 

kantooruren zijn: in de week van 1u ’s nachts tot en met 5u ’s ochtends, en dit allemaal zonder 

afspraak. Kom zeker eens langs!  

Ter troost wegens het wenen van geluk geven we jullie nog twee foto’s van dit ongeziene 

leidingsduo. Mogen wij jullie voorstellen, het BESTE leidingsduo van het jaar 2016-2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, 

De gehele leidingsploeg buiten de Rakkersleiding 

Aranaudt aka Arneaux 

(Pseudoniem: Arnout) 
Fa$hiOñbOy 

(Pseudoniem: Lander) 
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Artikel voor de Kwiks:  
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Artikel voor de Toppers:  

Beste toppers, 

Dit jaar gaan we met de hele groep samen op ontdekking. Samen gaan we de wijde wereld 

verkennen doormiddel van een grote ontdekkingstocht die ons naar de grootste mysteries van 

de wereld gaat leiden. Ondertussen komen we ook onze ‘spirituele ik’ tegen. Samen gaan we 

leren omgaan met goede en zware zondagen, onze goede en slechte kanten zowel fysiek als 

mentaal. We gaan leren om in groep samen te werken en als één geheel de grootste 

uitdagingen aan te gaan. En dit jaar hebben we kosten noch moeite gespaard om deze 

uitdagingen te zoeken. Enkele voorbeelden: 

 Alleen een brood gaan halen. 

 Samen veilig de weg naar en van school vinden. 

 De trap aflopen (zonder de helpende handen van mama en papa). 

 Fietsen zonder steunwieltjes. 

 Meisjes aanspreken zonder zo rood te worden als Jaspers haar op kamp. 

 Jullie aan een lief helpen ( maak alvast Tinder aan). 

 ... 

Maar om deze aartsmoeilijke taken te overwinnen worden onze ontdekkers begeleid door 

twee prachtige venten die deze opdrachten toch al zeker enkele maanden achter de rug 

hebben. 

  
 

 

Deze prachtige leider is geboren om te 

ontdekken. Zijn eerder kleine gestalte stelt 

hem in staat om in en op plaatsen te komen 

waar anderen enkel van kunnen dromen. 

Daarom is het niet onmogelijk dat hij ook 

regelmatig in jouw dromen zal verschijnen. 

Verder beschikt deze jongeman over een 

perfect ontwikkeld gevoel voor richting 

waardoor hij verloren kan lopen op de meest 

onmogelijke plaatsen en zo avonturen kan 

beleven op elke plaats en elk moment van de 

dag. 

Deze boom van een leider is de ideale 

ontdekkingsreiziger. Zijn grootte stelt hem in 

staat om overal bij te komen en zware lasten 

te dragen. Zijn krachtige lichaam weerstaat 

zelfs de zwaarste ontberingen. Verder is hij 

ook welbespraakt en deeltijds veirksken. 

Altijd dikke pret wanneer hij in de buurt is. 

Pas op: werkt aanstekelijk. Is zeer sociaal en 

meertalig, ideaal voor verre reizen (en 

meisjes).  
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Artikel voor de Tippers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste leidsters,  

Ik heb een probleempje! Ik ben namelijk verliefd 

op een leider van de Chiro en ik weet niet goed 

wat ik moet doen. Ik kijk uit naar elke Chiro 

zondag zodat ik hem weer kan zien. Ik heb hem 

al een bericht gestuurd met erin dat ik hem heel 

leuk vind, maar ik krijg maar geen antwoord! 

Help mij, ik heb echt alles geprobeerd om te 

weten te komen of hij mij ook wel zo leuk vindt. 

Kusjes  

Anoniempje 

 
Dag Anoniempje, 
Kom zeker elke zondag naar de Chiro, en probeer 
hem persoonlijk te benaderen. Dit komt beter 
over dan via een berichtje. Op deze manier is het 
moeilijk om je te negeren.  
Groetjes  
De Tipper leiding 

Tip: zeg het zeker tegen je leidsters wie het is, 

we zullen je zeker helpen! 

Lieve Leidsters, 
Ik ben een meisje van 14 en ik ben al mijn 
hele leven vrijgezel en ik snap echt niet 
waarom ik heb in heel Opstal al gezocht 
naar een jongen maar niemand wil mij. 
Ik doe zelfs bruine créme op maar 
misschien te veel. Help mij leidsters, 
ben ik dan zo lelijk ? 
Xx 
Eeuwige vrijgezel 
 
Dag Eeuwige vrijgezel, 
Er zwemmen genoeg visjes in de zee, 
misschien moet je het niet alleen hier 
zoeken. Ga bijvoorbeeld mee op Titodag! 
Daar heb je een hele dag tijd om nieuwe 
jongens te leren kennen. Het moet 
natuurlijk niet direct een serieuze relatie 
zijn, je kan altijd gaan voor een One day 
stand.  
Groetjes  
De Tipper leiding 
Tip: vergeet die bruine créme, naturel 
ben je veel mooier! 

 
Heb je vragen/problemen? Op een Chirozondag, of een van onze talrijke activiteiten (zoals: Weekend, 

Titodag, tripje naar de Mc donalds,…) kan je altijd bij ons terecht! 
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Artikel voor de Kerels:  

Beste Kerels 
Aangezien Eward DE swagmaster van de Chiro is en Ward DE hipster 

van de Chiro, hebben we besloten om ons eigen modellenbureau op te 

richten. Wij hebben zeer gedetailleerd gezocht naar geschikte modellen. 

En jullie zijn uit de bus gekomen. Onze eerste opdracht voor jullie is op 

zoek gaan naar een paard en daar mooie foto’s mee trekken. 

 

We verwachten dus van jullie dat je tegen het kamp zoveel mogelijk 

geslaagde foto’s maken van jullie met een paard. Dit mag op de 

origineelste manieren. Xoxo 

 

De winnaar kan zich verwachten aan iets zeer leuks. 

Eddy aka De Tank69 Ward aka De Paki 
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Artikel voor de Tiptiens:  

 

Joooooo chiropoezen,  

 

Welle hebben gehoord da de chiro terug begonnen is, en da die tiptiens 

best wel knappe leidsters hebben. Daarmee da wij graag nekeer zouden 

willen afkomen. Ge kunt ons altijd eens bellen op de nummers 

0470/05.70.43 en 0477/69.61.88 of nekeer afkomen naar den Opstal 

voor ne toffe zondagnammidag te beleven ;)  

Voor het geval dat jullie ons nog niet zo goed kennen, zullen we ons 

even snel voorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XoXo Channing and the boys  

 

 

“Mijn droomdate zou doorgaan in de pizzahut.” 
Shaw Mendez, 18 jaar 

“Ik vul mijn dagen met slapen en films kijken .” 
Zac Efron, 28 jaar 

“Ik sta altijd open voor een moddergevecht.” 
Josh Hutcherson, 23 jaar 
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Die Publikation der Aspi’s:  

Guten Tag meine lieben Jungens! 

 

Wir, Ing. Pater und ich (Jannes), wurden eingestellt für Sie transformere in echte 

deutsche Staatsangehörige. Das ist Unfassbar!  

Dieses Jahr lehren sie deutsche Werten so wie Gründlichkeit, Pünktlichkeit, schnell 

fahren auf der Autobahn, die Fräulein verführen , Bratwurst fretten, 

Verfassungspariotismus, Oktoberfesten, usw…      

       Genau, es gibt keine Zeit mehr für faulenzen! 

Pater, meine Lebensabschnittspartner, erreichte letztes Jahr die deutsche 

Perfektion während einer Reise nach Berlein und ist in erster Linie verantwortlich 

für sie Ausbildung. Ihm in wenigen Worten beschreiben, ist unmöglich. 

Nichtdestotrotz, Ich wage eine poging. 

Pater ist eine Klugscheißer, Mistkerl, Panzerkampfwagen, Lebensendegeniesser, 

Lümmeltüte, Betonklotz, Klammeraffe, Sprachgewaltig, Prinzipienreiter, 

Schnuckiputzi, keine Angst für Fingerspitzengefühl unter der Büstenhalter von der 

Frauen und vieles mehr. 

Sie können nicht länger jetzt warten? Wir auch nicht!       Wir 

erwarten Sie jeden Sonntag, pünktlich um 14 Uhr.                    

 

Bereits Gernegeschehen! 

 

Jannes Saerens 
 

 
 

Mathias Marijsse 
 

 
 



 

21 

 

Artikel voor de Aspi’s (meisjes):  

The ASPI 
 

 

 

 

 

Written by: Stefanie Van Acker and Nieke Verheyden 

30 THINGS YOU HAVE TO DO WHEN YOU ARE AN ASPI 

1. Naar een travestietenshow gaan 

2. Met 3000 man op kamp gaan 

3. Met een pony rijden 

4. Naar het buitenland gaan 

5. Vier uur lang spelletjes spelen 

6. 5 steden bezoeken en er een groepsfoto nemen 

7. Vier uur lang niets anders doen dan eten 

8. Lieve brieven schrijven naar de leidsters 

9. Een zondag zonder frituurhapjes 

10. Onder de sterren slapen 

11. Jezelf volledig voor schut zetten 

12. Dansen in Overpoort 

13. 5 dingen eten die je nog nooit at 

14. Een chirozondag ‘JA’ zeggen op alles 

15. Vier uur lang in de regen spelen  

16. Rechtendoortocht 

17. Indianen dag (inclusief batiquen) 
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18. Het thema kiezen van jullie fuif 

19. Vriendjesdag 

20. Kerstfeestje 

21. BBQ’en in ’t putteke van de winter 

22. Workshop schminken 

23. Leren koken 

24. Vestiaire openhouden op de beste fuif van het land 

25. 100 op 100 halen op een toets over de chiro 

26. Het lokaal pimpen 

27. Mopjeswedstrijd 

28. Op een chirozondag zoveel mogelijk vervoersmiddelen testen 

29. Recycleren (jaarthema!) 

30. Klaargestoomd worden om een leidster te worden 

Groetjes van jullie liefste travestieten  

Nieke en Stefanie xxx 
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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 / T-shirt 45 jaar Chiro Hemo Opstal 

- 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 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/
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Kalender 

Zondag 9/10/16 Chiro 

Zondag 16/10/16 Chiro 

Zondag 23/10/16 Chiro 

Zondag 30/10/16 Chiro 

Zondag 6/11/16 Chiro 

Vrijdag 11/11/16 Weekend jongste gasten 

Zaterdag 12/11/16 Weekend jongste gasten 

Zondag 13/11/16 Weekend jongste gasten 

Zondag 20/11/16 Chiro 

Zondag 27/11/16 Chiro 

Zondag 4/12/16 Chiro 

Zondag 11/12/16 Chiro 

Zondag 18/12/16 Chiro 

Zondag 25/12/16 Geen Chiro 

Zondag 1/01/17 Geen Chiro 

Zondag 8/01/17 Chiro 

Zondag 15/01/17 Chiro 

Zondag 22/01/17 Chiro 

Zondag 29/01/17 Chiro 

Zondag 5/02/17 Chiro 

Zondag 12/02/17 Chiro + Pensenkermis 

Zondag 19/02/17 Kinder Carnavalbal 

Zondag 26/02/17 Chiro 

Zondag 5/03/17 Chiro 

Zondag 12/03/17 Chiro 

Zondag 19/03/17 Carnaval 

Zondag 26/03/17 Chiro 

Zondag 2/04/17 Chiro 

Zondag 9/04/17 Chiro 

Vrijdag 14/04/17 Kampverkenning 

Zaterdag 15/04/17 Kampverkenning 

Zondag 16/04/17 Geen Chiro + 
kampverkenning 

Zondag 23/04/17 Chiro 

Zondag 30/04/17 Chiro 

Zondag 7/05/17 Chiro 

Zondag 14/05/17 Chiro 

Zondag 21/05/17 Chiro 

Zondag 28/05/17 Chiro 
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Zondag 4/06/17 Geen Chiro 

Zondag 11/06/17 Chiro 

Zondag 18/06/17 Chiro 

Zondag 25/06/17 Chiro + Spaghetti zwier 

21/07/17 - 31/7/17 Chirokamp Jongens 

31/07/17 - 10/08/17 Chirokamp meisjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

best regelmatig eens op onze site : 

 www.chirohemoopstal.be   
 

 

http://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: Scroll 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.  

 

 

http://www.chirohemoopstal.be/
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Leiding jongens  

 

Sloebers    

 

Aaron Van de Steen 

Aaronvds@hotmail.com 

0476/56.25.28 

Ward Van Nieuwenhove 

Ward.coureur@hotmail.com 

0479/02.63.56 

 Gerben De Nil 

gerbendenil@hotmail.com 

Raf De Bock 

debockvanmoer@gmail.com 

 0491/22.64.56 0471/67.31.52  

Speelclub   

 

Brecht Buelens 

Brecht.buelens@hotmail.com 

0475/50.86.68 

Jasper Marijsse 

jasper.marijsse@gmail.com 

0477/02.01.75 

 

Rakkers   

 

Jannes Sarens 

Jannessarens@hotmail.com 

0477/04.23.19 

Lode Verhaevert 

Lode.verhaevert@hotmail.com 

0498/66.15.66 

 

Toppers    

 

Mathias Marijsse  

mathias.marijsse@gmail.com 

 0478/87.63.33 

Arnout Contryn 

Arnout@hotmail.com  

0495/13.98.31 

 

Kerels    

https://www.facebook.com/mathias.marijsse
mailto:mathias.marijsse@gmail.com
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Ruud Van der Jeugt  

ruud_van_the_man@hotmail.com 

0478/87.63.33 

Tim Saeys 

timsaeys@hotmail.com 

0478/62.84.65 

 

Aspi’s    

 Isaak Buelens 

isaak.buelens@hotmail.com 

0471/11.45.54 

Jasper De Smedt 

Jasperds@hotmail.com 

0495/30.40.54 

 

 

mailto:Jasperds@hotmail.com
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Leiding meisjes  

 

Sloebers    

 

Ine Van der jeugt   

0478/35.28.70, 

ineke377@hotmail.com  

Lore Piessens 

0471/56.60.14 

piessens.lore@telenet.be 

 Femke Lissens 

0471/19.72.16 

Femke.lissens@hotmail.co

m 

Leen Van Ransbeeck 

0476/41.54.19 

Leen.vanransbeeck@hotmail.co

m 

 

Speelclub    

 

Eva Saeys  

0474/20.67.49 

eva.saeys@hotmail.com  

Femke Lissens 

0471/19.72.16 

Femke.lissens@hotmail.com 

 Stien Klinckaert 

0471/37.93.37 

Stientje.k@hotmail.com 

 

 

Kwiks    

 

Famke De Vogelaer 

0475/24.67.47 

famkedevogelaer@outlook.com 

Nina Van Ransbeeck 

0479/22.78.68 

ninavr2@hotmail.com 
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Tippers   

 

 

Jannechien De Boeck 

0471/28.09.10 

jannechien.deboeck@telenet.be 

 

Ruth De visscher 

0472/02.39.18 

Ruth.devisscher@hotmail.nl 

 Mira Van der Jeugt 

0497/86.55.15 

Mira.vanderjeugt@gmail.com 

 

 

Tiptiens    

 

 

Rani Wauters 

0477/69.61.88 

rani.wauters@gmail.com 

Emma Dierickx 

0470/05.70.43 

zwiermickx1997@hotmail.com 

 

 

 

 

Aspi’s    

 Stefanie van Acker 

0497/86.83.28 

stefkevanacker@hotmail.com  

 

Nieke Verheyden 

0477/26.87.28 

klikopnieke@hotmail.com  

 

mailto:stefkevanacker@hotmail.com
mailto:klikopnieke@hotmail.com
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Hoofdleiding en VB’s  

Hoofdleiding Jongens  

Ruud Van der Jeugt 

Breemstraat 22 

9255 Buggenhout 

0478/87.63.33 

ruud_van_the_man@hotmail.com 

Mathias Marijse  

Molenstraat 14 

9255 Buggenhout 

0476/36 35 93 

mathias.marijsse@gmail.com

 

Hoofdleiding Meisjes 

Ruth De visscher 

Kakemanstraat 138 

0472/02.39.18 

Ruth.devisscher@hotmail.nl 

 

 

Emma Dierickx 

Stenenstraat 1 

9255 Buggenhout  

0476/27.88.96 

Elisa_zwiermickx@msn.com

 

VB’s 

Dirk Wauters  

Hauwerstraat  38 

9255 Buggenhout  

0475/71.72.47 

witten@hotmail.be 

 

Ilse Achtergael 

Hamsweg  6 

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: Bij de Chiro (Op de melodie van 'Zeg eens meisje' van Paul Severs en Johnny De Hoes) 

 
 

Bij de Chiro 

maken we plezier voor twee 

Bij de Chiro 

leeft iedereen mee 

Bij de Chiro 

speel je met een idee! 

Bij de ribbels 

paarse spanning in de lucht 

En de speelclub 

is geel zonder zucht 

En de rakwi’s 

spelen groen mee 

Rommel gaat vervelen 

Oud maar niet versleten 

Zoek naar iets dat je verrast 

Vuilbak vol met schatten 

Niet alleen voor katten 

De frigo wordt een poppenkast! 

Wij willen proberen 

Samen te sorteren 

Al het afval op z’n plek 

Spelen is creëren 

Chirocycle 

da’s nog niet zo GEEEEEK. 

Bij de Chiro 

maken we plezier voor twee! 

Bij de Chiro 

leeft iedereen mee 

Bij de Chiro 

speel je met een idee! 

En de tito’s 

schreeuwen naar een rode hond 

En de keti’s 

blauw maakt het zo bont 

En de aspi’s 

de helden in spe 

Waarom alles kopen 

Als je kan kringlopen? 

Pluk de aarde toch niet kaal 

Spring eens uit je kleren 

Afval opwaarderen 

Dan schrijf je een mooi verhaal 

Een hit opnieuw aankleden 

Zonder moeilijkheden 

Geven we ’t een nieuwe start. 

We doen Chirocycle 

En dragen de wereld 

In ons HAAAAAAAARRT 
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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 aan onze sponsors! 

 

 

 

 
 

 

 

Uit sympathie: 
Dirk Van der Jeugt 

Minimaks 

Kerkstraat 64 

9255 Buggenhout 



 

 

 

 
 

 

Bakkerij De Saeger - 
Spruyt 

Schoolstraat 9 

 9255 Buggenhout 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

ACC Servaes 

Varentstraat 32 

 9255 Buggenhout 

Cafe  Vierhuizen 

Vierhuizenstraat 15  

9255 Buggenhout 

Dakwerken Piet 
Peytier 

Dries 65 

9420 Erpe-Mere 

Picco Bello 
Broodjesbar 

Stationsstraat 3 

 9255 Buggenhout 



 

 

 

 

  
 

 

Rouwcentrum 
De Hertogh 

Kerkstraat 46 

 9255 Buggenhout 

Huis Jacobs 

Bovendonkstraat 
204  

9255 Buggenhout 

Uit sympathie: 

Familie Van 
Malderen 



 

 

 
 

     

 

 

De Vos Peter 
BVBA 

Bovendonkstraat 149 

 9255 Buggenhout 

Suys Flor 

Bouwmaterialen 

Stationsstraat 55 

9255 Buggenhout 

Cafe  Hof ter 
Koppen 

Varentstraat 2 

9255 Buggenhout  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet zeker niet om eens langs te gaan  

op onze eigen website! 

 

http://www.chirohemoopstal.be 

Cafe  De Welkom 

‘t Frietuurke 

Krapstraat 196 

 9255 Buggenhout 

Het Beukenhof 

Taverne en feestzaal 

Broekstraat 18 

 9255 Buggenhout 

Charels Ijs 

Schoolstraat 57 

 9255 Buggenhout 

http://www.chirohemoopstal.be/

