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Artikel	van	de	VB:	
	

Beste	leden,	ouders	en	chirovrienden, 
 
Als	nieuwbakken	VB	van	de	chiro	ben	ik	dit	jaar	terug	eens	mee	geweest	op	kamp.	Voor	het	
eerst	maakte	ik	het	kamp	mee	langs	de	zijlijn.	En	ik	zag	dat	het	goed	was!	De	leiding	smeet	
zich	 voor	200%	en	bezorgde	de	gasten	een	onvergetelijk	 kamp.	Hun	niet	 te	 stillen	honger	
was	voor	de	kookploeg	het	grootste	bewijs	van	dagenlang	ravotten.	 
Ik	zag	hoe	de	aspi’s	met	succes	hun	eerste	stappen	zetten	in	het	leiding	geven.	Hun	spelen	
waren	 tot	 in	 de	 puntjes	 uitgewerkt,	 getuige	 het	 enthousiasme	 van	 de	 gasten.	 De	 nieuwe	
leiders	en	leidsters	zullen	het	volgend	werkjaar	zeer	goed	doen. 
 
Jammer	 genoeg	 nemen	 we	 afscheid	 van	 enkele	 vaste	 waarden.	 VB’s	 Dirk	 en	 Ilse	 en	
hoofdleiders	Matthias	en	Ruud	hangen	-na	een	mooie	carrière-	hun	uniform	aan	de	haak.	Ik	
wil	hen	enorm	bedanken	voor	hun	onvoorwaardelijke	inzet	de	afgelopen	jaren	en	hoop	hier	
in	de	toekomst	nog	beroep	op	te	mogen	doen…	;) 
Maggie,	Nico	en	Nele	gingen	dit	jaar	een	laatste	keer	mee	koken	op	kamp.	Ook	aan	hen	een	
dikke	merci	voor	de	jarenlange	inzet! 
 
Om	het	jaar	mooi	in	te	zetten	was	onze	chiro	van	25	tot	30	augustus	met	een	mooie	bende	
vertegenwoordigd	op	Krinkel	2017.	Krinkel	is	een	kamp	voor	leiding	en	aspi’s	van	chiro’s	uit	
heel	Vlaanderen.	Ze	zongen	samen	met	de	4000(!)	andere	aanwezigen,	Bart	Peeters	op	kop,	
uit	 volle	 borst	 het	 krinkellied	 mee.	 	De	 voorstelling	 van	 het	 nieuwe	 jaarthema,	
#iedereenChironaut,	stond	ook	op	de	agenda. 
Daarmee	wil	de	chiro	het	belang	van	 fysieke	speelruimte	voor	kinderen	en	 jongeren	 in	de	
verf	zetten.	Er	is	steeds	minder	plaats	voor	kinderen	en	jongeren	in	de	samenleving,	en	net	
die	groep	heeft	nood	aan	ruimte	om	zich	uit	te	leven	en	zich	vrij	te	bewegen.	Anderzijds	gaat	
het	jaarthema	over	mentale	speelruimte.	De	chiro	wil	zijn	leden	uitdagen	om	hun	grenzen	te	
verleggen	 en	 te	 gaan	waar	 ze	 nooit	 eerder	 geweest	 zijn.	We	 leven	 in	 een	 beschermende	
maatschappij,	waar	jongeren	soms	niet	mogen	spelen.	We	mogen	niet	vergeten	dat	spel	een	
essentieel	onderdeel	is	in	de	ontwikkeling	van	een	kind.	 
 
Tot	slot	nodig	ik	iedereen	uit	op	ons	feestweekend	van	29	en	30	september	en	1	oktober.	 
 
#iedereenChironaut! 
 
Maarten 
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Artikel	van	de	groepsleiding	:
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan hadden mijn ouders mij waarschijnlijk naar de Scouts of de KSA 
gestuurd, eikebah! 
Dan zou ik mijn vakantie ergens doorbrengen in een strandstoel aan één 
of ander strand. Terwijl ik het liefst van al gewoon mijn Chirokleren zou 
willen vuil maken door te ravotten in de bossen.  
Dan zou niemand ooit de lekkerste pensen en spaghetti ter wereld 
kunnen eten op onze eetfestijnen.  
Dan zouden de kinderen en leidsters uit Opstal en omstreken zich dood 
vervelen op zondag. 
Dan zouden de kinderen nooit hun vrienden leren kennen die ze op de 
Chiro leren kennen. En Chiro vrienden zijn er voor het leven! 
Dan zou de jeugd zich nog meer bezig houden met hun gsm, tablets en 
laptops in plaats van zich in de buitenlucht te amuseren en hun uit te 
leven met de zotste spelletjes. 
Moest Chiro Hemo Opstal niet bestaan dan zouden wij, als hoofdleiding, 
het beste deel uit ons leven hebben moeten missen.  

 

 
Vele chirogroetjes van de hoofdleiding Ruth, Emma, Lode en Isaak! 
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Artikel	voor	de	Sloebers	(jongens):	
	

POPULAIRE BOYBAND ZIT IN DE PROBLEMEN 
  

  

 

 

 9/4/2017 [Editie 1, volume 1] 
 

NIEUWE HYPE JELEIDERS ZOEKT STAND-IN 

De nieuwe boyband van Chiro Hemo Opstal is 
momenteel een wereldwijde hype. Met bekende liedjes 
zoals “Sloeber van de chiro” 

“Ik ben een sloebers van de chiro. 

Mama, breng mij met de otto. 

Spelen, alsof elke dag hier mijn laatste is. 

Hoop dat je deze draait wanneer het chiro is 

Ik ben een sloeber van de chiro. 

Mama, breng mij met den otto. 

Spelen, alsof elke dag hier mijn laatste is. 

Hoop dat je deze draait wanneer het chiro is.” 

 

En andere hits als “20 sloebers” 

“20 sloebers, ravotten elke zondag 

20 sloebers, zijn op weg voor een leuke dag 

20 sloebers, ravotten in Opstal 

20 jaren spelen, zonder één enkele terugval” 

En “lichtjes van de chiro” 

Zie ik de chiro van den Opstal, 

dan gaat men hart wat sneller slaan. 

Ik weet dat jij op mij zult wachten  

en dat je aan de poort zult staan. 

Zie ik de chiro van den Opstal  

't is van twee tot vijf. 

Een euro voor te lachen en ravotten dan ben ik  

als een sloeber zo rijk. 

 

De boyband kon hun geluk niet op maar nu zitten ze 
met een probleem, namelijk de grote voetbalcarrière 
van leider Brecht (links op de foto) bij Club Brugge. 
Met het aankomende WK voetbal in Rusland wil hij 
zichzelf in de kijker spelen bij de bondscoach van de 
Rode duivels. Daarom hebben de leden samen beslist 
om een stand-in te zoeken. Jeleiders zullen elke zondag 
van 14u tot 17u op Chiro Hemo opstal de vaardigheden 
testen van de verschillende sloebers die wensen deel te 
nemen. Dit gaan ze doen aan de hand van de leukste 
spelletjes en opdrachten. 

Gegevens: 

Jannes Sarens : 0477 04 23 19 (tweede van rechts) 

Michiel Contryn : 0468 24 43 31 (tweede van links) 

Sietse Klickaert : 0474 65 01 19 (in het midden) 

Vincent Leemans : 0478 04 35 74 (uiterst rechts) 

Brecht Buelens : 0475 50 86 68 (uiterst links) 
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Artikel	voor	de	Sloebers	(meisjes):	
	

 
 

 

Liefste sloebers  

Er waren eens drie chiroleidster: Lies, Vreni en Famke. Ze 
wilden heel graag buitenspelen maar toen ze naar buiten 
liepen was er helemaal niemand om met hen te spelen. De 
leidsters besloten om op zoek te gaan naar speelkameraadjes. 
Ze zochten over heel het land. Uiteindelijk vonden ze een 
groepje sloebers. Sloebers zijn leuke, lieve meisjes maar soms 
ook echte kapoenen! De sloebers waren spelletjes aan het 
spelen en vroegen of de leidsters wilden meedoen. Lies, Vreni 
en Famke waren dolgelukkig! Nu spelen, knutselen, ravotten…  
ze elke zondag samen. Er is zelfs al een weekend en een kamp 
van 10 dagen gepland in de zomer! 

Wij kijken enorm uit naar het chirojaar! 

Lies, Vreni en Famke   
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APENMASKER 

Kleur het gezicht van de aap, knip het uit. Knip de ogen uit en hang een touwtje of rekker van het ene 
oor naar het andere. Nu kunnen jullie thuis ook het aapje uithangen.  
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Artikel	voor	de	Speelclub	(jongens):	
	

Beste Speelclubbers,  
 
Het nieuwe Chirojaar staat alweer voor de deur en hierbij hoort nieuwe leiding, nieuwe 
vriendjes en die nóg coolere spelletjes waar jullie vorig jaar net dat tikkeltje te klein voor 
waren. Dit jaar krijgen jullie (zoals elk jaar) enkel het beste van het beste! Zoals jullie 
ondertussen al weten bestaat de speelclubleiding dit jaar wéér uit de crème de la crème van de 
gehele Chiro, de piece de resistence van de leiding zeg maar. We praten hier over een 5 
getalenteerde binken die het beste van hunzelf gaan geven en jullie een spetterend Chirojaar 
gaan bezorgen.  
Als eerste wil ik jullie aandacht voor leider Tom, deze stoere en grappige jongeman staat te 
popelen om jullie het hele jaar te vermaken. Tom is als lid van de muziekkapel ook bijzonder 
muzikaal. Op zijn klaroen speelt hij iedereen onder tafel, er gaat zelfs het gerucht dat de 
koninklijke Belgische harmonie hem koste wat kost wil aanwerven! Maar bescheiden zoals 
hij is blijft hij de topspeler in onze Opstalse muziekkapel, hij staat dan ook te popelen om 
jullie eveneens in de muziekkapel te begeleiden.   
 
Vervolgens stel ik jullie leider Simon voor, deze knappe jongen start eveneens als nieuwe 
leiding. Hij is een leider met een zeer druk schema die toch zoveel mogelijk tijd in de Chiro 
probeert te steken. En dit is alles van voorstelling, want jullie zullen nog tijd genoeg hebben 
om hem te leren kennen! (Dit geldt enkel als jullie zeer vaak aanwezig zullen zijn op de 
Chiro) 
 
Als derde leider vinden we Bjarne. Bjarne aka Boeikens vervolledigt het groepje van nieuwe 
leiding. Wanneer alle ander leiders naar school gaan draait hij zich nog eens om in zijn bed. 
Leider Bjarne werkt namelijk voor de gemeente en die gaan volgens de geruchten maar rond 
de 11 uur naar hun werk. Ze houden enkele koffiepauzes, een uitgebreide middagpauze en 
sluiten da dag af op café. Maar leider Boeikens is meer dan dat, hij weet alles over kampen 
bouwen, blaaspijpen en camouflage onder hem zullen jullie dan ook enkele onvergetelijke 
bosspellen beleven! 
 
 
Nu hoor ik u denken, wie gaat er dit hoopje overenthousiaste eerstejaars in de hand houden, 
wel ik stel u voor, onze vierde leider, Lode Verhaevert! Ja, correct we hebben een hoofdleider 
in onze groep! Dit geeft ons vele extra voordelen en haast geen nadelen.  Zo krijgen we altijd 
de eerste keuze, worden we altijd als eerste geholpen,  zijn we altijd in ons recht, hebben we 
altijd gelijk ( zelfs tegenover de meisjes!) en het beste van allemaal,  we spelen elke zondag 
de leukste, coolste en beste spelletjes van de hele Chiro! De soorten spelletjes die Lode uit 
zijn mouw kan schudden zijn eindeloos van bosspellen tot een gezellige gezelschapsspellen 
hij kan het allemaal! Er wordt wel eens gezegd dat leider Lode iedereen kan versieren, met 
zijn gespierde lichaam en zijn verleidende dansmoves steelt hij ieders vrouwenhart.  Hierbij 
de waarschuwing aan iedere Speelclubpapa: laat uw vrouw niet alleen vertrekken naar de 
Chiro, leider Lode valt namelijk op de knappe Speelclubmama's.  
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En last but not least, de vijfde leider, Raf De Bock! Deze leider vindt het eveneens zo leuk bij 
de speelclub dat hij niet weg te krijgen is. Want net zoals een grote stevige hond heeft hij met 
zijn scherp gebit in de Chiro gebeten en nu hij de smaak te pakken heeft laat hij deze niet 
meer los! Bokke heeft wel meerdere gelijkenissen met een grote hond. Hij is stevig van bouw, 
heeft een enorm doorzettingsvermogen, is sportief, ligt aan de ketting, maar het belangrijkste 
is: hij zou nooit een vlieg kwaad doen en hij zal steeds je vriend blijven. Met dit pracht 
exemplaar en zijn rode wangetjes vervolledigen we het speelclubleidings team in schoonheid. 
 
 
Veel groetjes van de speelclub leiding!!! 
 
 
Tom Stalaert Simon Cornellis Bjarne 

Boeikens  
Lode 
Verhaevert 

Raf De Bock  
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Artikel	voor	de	Speelclub	(meisjes):	
	

  

 Speelclubbers gezocht  
 
 
 
 
 

Liefste speelclubbertjes, 
 

Hip hip hoera, hier zijn we weer met een artikeltje klaar, 
om vooruit te blikken op het nieuwe chirojaar. 
Er staan super coole leidsters voor de deur, 

dus wij verwachten alle speelclubbers met een goed humeur. 
Leidsters Nina, Lore en Nette zullen jullie niet vervelen, 

want we gaan heel wat toffe spelletjes spelen! 
We gaan ons vuil maken, knutselen en verkleden als een beest, 

zo wordt elke zondag een mega feest. 
10 dagen weg van huis is voor ons geen ramp, 

daarom sluiten we een fantastisch jaar af met een kei zot kamp! 
 

Hopelijk zijn jullie er allemaal bij, jullie leidsters kijken er alvast naar uit! 
 

xxx 
Nina, Lore en Nette 

 
P.S.: Vinden jullie de weg om bij de leidster Nina, Lore en Nette te komen?  
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Artikel	voor	de	Rakkers:	
	

Schip ahoooooooooy maatjes!  

Laat ons even toe om ons even te introduceren. Wij zijn kapitein Robbe (18) en commandant 

Quinten(19 ), Koning en Grote Mol voor de (scheeps)maatjes. Samen zijn we op zoek naar 

een geschikte crew om een FANTAstische expeditie in juli voor te bereiden en uiteraard uit te 

voeren. Het gerucht gaat dat de beste stuurlui aan de wal staan, en naar het schijnt dat de 

allerbesten in en rond het pittoreske dorpje Opstal verblijven.  

Durf jij te participeren in deze aartsmoeilijke expeditie? Denk jij dat je het in je hebt om je 

iedere Chirozondag opnieuw halfdood te amuseren? Laat jouw fysieke conditie het toe om 

tien dagen te overleven met geniale spelletjes en heerlijk eten?  Ben je van 2006 of 2007? 

Meld je dan nu aan voor het avontuur van je leven!!!  
 

Hoogachtend,  

Robbe en Quinten 
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Artikel	voor	de	Kwiks:	
	

 

SJOEPAP EN DE DINOLEIDSTERS

Wordt vervolgd...

Joepiejajeuh, zondag ontmoet ik
eindelijk mijn nieuwe leidsters, ik

hoop wel dat ze een beetje leuk zijn,
zodat we er een fantastisch jaar van

kunnen maken!

Zondag 17 september...

Dit zijn je nieuwe
leidsters Sjoepap!!

De Janasaurus Rex en
de T-Emma!

Jawadde, er zijn veel
rare leidsters op de
Chiro maar deze zijn
toch wel héééél
vreemd hoor!

HALLOOOOOOO!!!

We weten dat we er een beetje
anders uitzien dan de rest, maar dat
komt omdat wij nog uit de Prehistorie

van de Chiro komen.

Woow de Prehistorie, is dat
niet die tijd waar ze al die
leuke spelletjes hebben

uitgevonden die we nu nog
elke zondag spelen?!

Wat ben ik blij dat ik dit
jaar een kwik mag zijn!!

Jazeker! En samen gaan
we er een onvergetelijk
jaar van maken, vol
dinospelletjes,

dinoliedjes, dinodansjes,
dinokoeken en nog veel
meer, zet je maar al

schrap!!!
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Artikel	voor	de	Toppers:	
	

Beste Toppers en Topperinnes 
 
Jullie nieuwe, hippe leiding begrijpt dat teksten schrijven volkomen verledentijd is, daarom 
hebben wij speciaal voor jullie een Youtube-video gemaakt, die je kan bekijken op ons 
nieuwe kanaal. Als je weliswaar de naam van ons kanaal te weten wilt komen, zal je eerst dit 
kruiswoordraadsel moeten oplossen. 
 
 
 

1. Waarvoor staat de MO in 
Chiro Hemo Opstal? 

2. Wat is de kleur van de 
Toppers 

3. geef de naam van een 
afdeling in de chiro 

4. Wat is de figuur van de 
Toppers? Flamm en … 

5. Wat is de naam van de zus 
van leider Bernd 

6. Wat is de naam van 
de broer van leider 
Isaak 

7. Geef de naam van 
een dier met zwarte 
strepen 

8. Wat is het synoniem 
voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek? 

9. Hoe heet het toestel waarmee radioactiviteit gemeten wordt? 
10. Mozart, een leguaan in het Antwerpse Aquatopia, had er onlangs last van: een 

constante erectie. Wat is de wetenschappelijke naam voor dit probleem? 
11. Hoe heet het effect dat een schijnbare verandering van golflengte en frequentie van 

geluid of licht (of andere golfverschijnselen) is, als gevolg van een snelheidsverschil 
tussen de zender en de ontvanger? Het …-effect. 

 
Met vriendelijke groet en tot gauw 
 
Leider Isaak Leider Bernd 
0471 11 45 54 0491 41 15 64 
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Artikel	voor	de	Tippers:	
	

Haai Tippers,  
 

Uiteindelik! Die nuwe Chirojaar staan voor die deur. En 
ons het daar baie sin in! Ons hoop julle ook !? 
 
Ons het al baie mooi dinge in ons kop om saam met julle te 
doen. Soos: 'n vetterige boefdag, 'n bosspel, ons aantrek 
soos ware prinsesse (ook al is ons dit die hele jaar deur :)), 
vuil speel, 'n fantastiese naweek weg.  
Noteer alvast 3, 4 en 5 November in julle 
skoolagenda want ons is dan weg!! En as kersie op die koek 
mega fantasties chiro kamp.  
 
Haal julle Sondag klere maar van onder die stof want ons 
is daar heeltemal klaar voor! 
 
Dik soen 

 
 
Leen (0471 85 33 21) & Mira (0497 86 55 15) 
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Artikel	voor	de	Kerels:	
	

 

Dag beste Kerels 

 
Wij hebben van veel betrouwbare bronnen vernomen dat jullie conditie niet al te top is. Sommige 
voetballen, lopen, dansen, doen ballet,… Maar dit alles werpt niet echt zijn vruchten af. Hiervoor 
heeft Chiro Hemo Opstal 2 grote meneren ingehuurd om wat aan jullie uithouding te werken. Dit 
zowel in de krachthonk als op het topsportveld van Opstal. Dit alles gaat telkens op zondag namiddag 
door van 14u tot 18u. Tijdens deze zondagen wordt er vooral gewerkt op het KLUSC (Kracht, 
Lenigheid, Uithouding, Snelheid en Coördinatie). Het is de bedoeling om jullie klaar te stomen voor 
het wereldkampioenschap “exteem sports” in augustus. Dit WK duurt maar liefst 10 dagen lang. Met 
als opener het vervoeren van de vlag van Opstal. Dit per fiets!  

Zet jullie dus al maar schrap op stevige trainingen, want wij gaan niet zonder mediale naar huis! 

Mag ik jullie voorstellen aan de 2 geweldige, sterke, tofste, meest hilarische en niet te vergeten 
knapste trainers van heel het universum en daar voorbij: 

 

Lander “The Beast” Segher                                                          Eward “The Tank” De Boeck 
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Artikel	voor	de	Tiptiens:		

 

 

When you go to de Chiro 
elke week en have veel 
plezier because it’s 
amazing 

Hopelijk we see you all 
every zondag at de Chiro  

Kusjes your leidsters  

 

When it is vakantie zonder 
Chiro, your kamp is already 
achter de rug en you don’t 
know what to do with your 
life 

When it is eindelijk tijd for 
Chiro with leidsters 
Jannechien aka JC en Stien 
en you are a little bit 
nervous but ook excited for 
the new year  
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Artikel	voor	de	Aspi’s	(jongens):	
	

 

Geachte heren leden van de aspirantengroep     Opstal, 2017 

  

Met behulp van dit schrijven zouden wij uw situatie willen verduidelijken.  

Na een quasi vlekkeloze (lees: propere, brave) chirocarrière begint u aan een perfect 
tijdsverloop van twaalf maanden. Zoals slechts enkelen weten is er altijd een voorzienigheid 
die de plannen die men ruw schetste tot in de perfectie afwerkt. Hoopvol uitzien naar betere 
en zelfs perfecte tijden, moet niet alleen louter een gevoel zijn, maar het zal een gevoel zijn, 
dat zich omzet in een dadelijk doen. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat onze wijze 
woorden niet altijd tot de verbeelding spreken. Omwille daarvan zullen wij onze 
doelstellingen verlichten a.d.h.v. volgende beeltenissen. 

Ons hoofddoel van dit jaar: één enkele keer zullen we 
trachten deze broeiplaats van decubitus- of 
doorligwonden te bemachtigen. U snapt natuurlijk 
direct dat dit voor ons een onmogelijke taak is en dat 
wij daarom een ontzagwekkend aantal gemotiveerde 
aspi’s nodig hebben aangezien deze banken elke 
zondag van 14u tot 18u sterk belegerd worden door 
een vertakking van ons chirowezen met een diverse 
geestesgesteldheid. 

 

Logischerwijs, zijn we niet van plan om al onze epische plannen prijs te geven maar volgende 
indicaties kunnen misschien al een tip van de sluier oplichten. 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend,  

een exceptioneel uitmuntende aspileiding 
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Artikel	voor	de	Aspi’s	(meisjes):	
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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 Van Ransbeeck. (Jules Andriespark 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
	

17/09/17	 Chiro	 4/02/18	 Chiro	
24/09/17	 Geen	Chiro	 11/02/18	 Chiro	
29/09/17	 Trappistenavond	 18/02/18	 Chiro	
30/09/17	 Plein	air	 25/02/18	 Chiro	
1/10/17	 Nakampdag	 4/03/18	 Carnaval	
8/10/17	 Chiro	 11/03/18	 Chiro	
15/10/17	 Chiro	 18/03/18	 Chiro	
22/10/17	 Chiro	 25/03/18	 Chiro	
29/10/17	 Chiro	 1/04/18	 Geen	Chiro	
5/11/17	 Chiro	 8/04/18	 Chiro	

10-12/11/17	 Weekend	jongste	gasten	 15/04/18	 Chiro	
19/11/17	 Chiro	 22/04/18	 Chiro	
26/11/17	 Chiro	 29/04/18	 Chiro	
3/12/17	 Chiro	 6/05/18	 Chiro	
10/12/17	 Chiro	 13/05/18	 Chiro	
17/12/17	 Chiro	 20/05/18	 Geen	Chiro	
24/12/17	 Geen	Chiro	 27/05/18	 Chiro	
31/12/17	 Geen	Chiro	 3/06/18	 Chiro	
7/01/18	 Chiro	 10/06/18	 Chiro	
14/01/18	 Chiro	 17/06/18	 Chiro	
21/01/18	 Chiro	 24/06/18	 Chiro	
28/01/18	 Chiro	

	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 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.  
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Leiding	jongens		

 
Sloebers    

 Sietse Klinckaert 
sietse162@gmail.com 
0474/65.01.19 
 
Brecht Buelens 
Brecht.buelens@hotmail.com 
0475/50.86.68 
 
Vincent Leemans 
vincleemans@gmail.com 
0478/04.35.74 
 

Jannes Sarens 
Jannessarens@hotmail.com 
0477/04.23.19 
 
Michiel Contryn  
michiel.contryn@gmail.com 
0468/24.43.31 
 
 

   
Speelclub   

 Lode Verhaevert 
Lode.verhaevert@hotmail.com 
0498/66.15.66 
 
Bjarne Boeykens 
Bjarne.boeykens@telenet.be 
0468/15.58.24 
 
Tom Stallaert 
tom.stallaert@hotmail.com 
0470/69.34.63 
 
 

Raf De Bock 
debockvanmoer@gmail.com 
0471/67.31.52 
 
Simon Cornelis 
simo.blink@hotmail.com 
0487/48.45.41 
 

 
Rakkers   

 Quinten Leemans 
qleemans@gmail.com 
0479/68.27.89 
 

Robbe Lissens 
robbe.lissens@telenet.be 
0471/08.29.73 
 

 
Toppers    

 Isaak Buelens 
isaak.buelens@hotmail.com 
0471/11.45.54 

Bernd Vandenhende 
bernd.vandenhende@gmail.com 
0491/41.15.64 
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Kerels    

 Eward De Boeck 
Eward.deboeck96@gmail.com 
0474/08.35.55 
 

Lander Segher 
landersegher1997@hotmail.com 
0470/62.39.05 
 

 
Aspi’s    

 Arnout Contryn 
Arnout@hotmail.com  
0495/13.98.31 
 
Aaron Van de Steen 
Aaronvds@hotmail.com 
0476/56.25.28 
 

Gerben De Nil 
gerbendenil@hotmail.com 
0491/22.64.56 
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Leiding	meisjes		

 
 
Sloebers    

 

Famke De Vogelaer 
0475/24.67.47 
famkedevogelaer@outlook.com 
 
Lies Van Engelgem 
0492/95.18.87 
 

Vreni Peerlinck 
0497/90.62.43	
vrenipeerlinck@gmail.com	

 
Speelclub    

 Lore Piessens 
0471/56.60.14 
piessens.lore@telenet.be 
	
Nette Sarens 
0499/15.20.84 
nettesarens@hotmail.com 
 

Nina Van Ransbeeck 
0479/22.78.68 
ninavr2@hotmail.com 

 
 
Kwiks    

 Emma Dierickx 
0470/05.70.43 
emma-
dierickx@hotmail.com 

Jana Couck 
0471/22.95.65 
Jana.couck@hotmail.com 
 

 
 
 
Tippers   

 
 

Mira Van der Jeugt 
0497/86.55.15 
Mira.vanderjeugt@gmail.com 

Leen Vandevelde 
0471/85.33.21 
leenvandevelde1999@gmail.com 
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Tiptiens    

 
 

Stien Klinckaert 
0471/37.93.37 
stien.klinckaert@gmail.com 
 

Jannechien De Boeck 
0471/28.09.10 
jannechien.deboeck1@gmail.com  
 

 

 
 
 

Aspi’s    
 Ruth De Visscher 

0472/02.39.18 
Ruth.devisscher@hotmail.nl   
 

Femke Lissens 
0471/19.72.16 
Femke.lissens@hotmail.com 
 



	

	

27	

Hoofdleiding	en	VB’s	
	

Hoofdleiding Jongens  
Lode Verhaevert 
Kakemanstraat 98 
9280 Lebbeke 
0498/66.15.66 
Lode.verhaevert@hotmail.com 
 

Isaak Buelens 
Ravenstraat 122 
9255 Buggenhout 
0471/11.45.54 
isaak.buelens@hotmail.com 

 
Hoofdleiding Meisjes 
Ruth De visscher 
Kakemanstraat 138 
9280 Lebbeke 
0472/02.39.18 
Ruth.devisscher@hotmail.nl 
 

 
Emma Dierickx 
Stenenstraat 1 
9255 Buggenhout  
0470/05.70.43 
emma-dierickx@hotmail.com 

VB’s 
Maarten Van der Jeugt  
Kalkenstraat 133a 
9255 Buggenhout 0475/48.85.91 
maartenvdj@hotmail.com 
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Tijd	om	te	kleuren!	
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Tijd	om	te	zingen!	
	

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:	
Dirk	Van	der	Jeugt 



	

	

  

Alg	Bouwonderneming	Moyson	Luc	
Bvba 

Hanenstraat	100	 
9255	Buggenhout 

Tel.:	052-33	71	89 

Fax:	052-34	14	18	  

Brouwerij	Vercauteren 

Malderendorp	27 

1840	Malderen	



	

	

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

Dakwerken	Piet	Peytier 

Dries	65 

9420	Erpe-Mere 

Van	de	Velde	Beton 

Schaapheuzel	2 

	1745	Opwijk 

Café	Vierhuizen 

Vierhuizenstraat	15	 
9255	Buggenhout 

Fertinel	-	
Boerenijscreem 

Hoogweg	96 

9255	Buggenhout 

Picco	Bello	Broodjesbar 

Stationsstraat	3 

	9255	Buggenhout 



	

	

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Hair	Revolution 

Kasteelstraat	37 

	9255	Buggenhout 

Rouwcentrum	De	
Hertogh 

Kerkstraat	46 

	9255	Buggenhout 

Café	Den	Bokal 

Huis	Jacobs 

Bovendonkstraat	204	 
9255	Buggenhout 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Natuursteenbedrijf	

Uit	sympathie: 
Familie	Van	
Malderen 

De	Vos	Peter	BVBA 

Bovendonkstraat	149 

	9255	Buggenhout 

Suys	Flor 

Bouwmaterialen 

Stationsstraat	55 

9255	Buggenhout 

Van	Linthout	
Zakenkantoor 

Beukenstraat	54 

	9255	Buggenhout 

Café	De	Welkom 



	

	

Frituur t’Verschil 
Kerkstraat 86 

9255 Buggenhout 
 

VDB Liner BVBA 
Beukenstraat 44 

9255 Buggenhout  
 

Natuursteenbedrijf 
Verschueren 
Genthof 18 

9255 Buggenhout 
 

Ludo Annaert 
Florale vormgeving 

Broekstraat 113 
9255 Buggenhout 

 
 
 

Eddy Meskens 
Constructies 

Molenstraat 102 
9255 Buggenhout 

 

Groenten en fruit 
‘Petten en Anje’ 
Stenenstraat 110 
9255 Buggenhout 

 
BKE BVBA 
Centrale 

verwarming 
Ravenstraat 122 

9255 Buggenhout 
 
 
 
 



	

	

 
Aanhangwagens  
Taekels - Heyvaert 

Brandstraat 22 
9255 Buggenhout 

 

 
Momento  

Krapstraat 171 
9255 Buggenhout 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Café	Hof	ter	
Koppen 

Varentstraat	2 

9255	Buggenhout	 

‘t	Frietuurke 

Krapstraat	196 

	9255	Buggenhout 

Schoonheidssalon	
Enny 

Schoolstraat	7 

	9255	Buggenhout 



	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Charels	Ijs 

Schoolstraat	57 

	9255	Buggenhout 

BOUWONDERNEMING

Van Biesen

0477 46 49 16

Steven
& David



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeet zeker niet om eens langs te gaan  
op onze eigen website! 

 
http://www.chirohemoopstal.be 


