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Kalender

16/09/2018 Chiro
23/09/2018 Chiro
30/09/2018 Geen Chiro
05/10/2018 Trappistenavond
06/10/2018 Plein Air
07/10/2018 Nakampdag
14/10/2018 Chiro
21/10/2018 Chiro
28/10/2018 Chiro
04/11/2018 Chiro
9-11/11/2018 Weekend jongste gasten
11/11/2018  Chiro (enkel oudste)
18/11/2018 Chiro
25/11/2018 Chiro
02/12/2018 Chiro
09/12/2018 Chiro
16/12/2018 Chiro
23/12/2018 Geen Chiro
30/12/2018 Geen Chiro
06/01/2019 Chiro
13/01/2019 Chiro
20/01/2019 Chiro

27/01/2019 Chiro
03/02/2019 Chiro
10/02/2019 Chiro
17/02/2019 Chiro + pensenkermis
24/02/2019 Chiro
03/03/2019 Chiro
10/03/2019 Chiro
17/03/2019 Chiro
24/03/2019 Carnaval
31/03/2019 Chiro
07/04/2019 Chiro
14/04/2019 Chiro
21/04/2019 Geen Chiro
28/04/2019 Chiro
05/05/2019 Chiro
12/05/2019 Chiro
19/05/2019 Chiro
26/05/2019 Chiro
02/06/2019 Chiro
09/06/2019 Chiro
16/06/2019 Chiro
23/06/2019 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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Artikel Volwassen begeleiders
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“Ça va?”  
“Ja.”… “En met u?” 
“Ook.” 

 
'Ça va?' is een vraag die heel makkelijk gesteld wordt. Denk maar aan het moment dat je 
aankomt in de Chiro. Het is bijna een begroeting geworden. Maar daardoor is de betekenis 
van de vraag wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord? Bijna 
nooit!  
 
Ça va met mij? Ja. De afloop van het petanqueseizoen kon beter, maar de teleurstelling was 
snel, letterlijk, doorgespoeld. Thuis krijgt Maud er binnenkort een zusje bij. Op de chiro krijg 
ik er een nieuwe Chiro-VB bij! Na een jaar intensief zoeken naar een geschikte kandidaat 
hebben we Nele De Wilde gevonden. Ze is 100% chiro, kookouder, mama van Flor en 
supergemotiveerd! 
 
Ça va met de leiding? Ja. Zowel bij de jongens als bij de meisjes zwaait een hele bende 
oudgedienden af, maar er staan een aantal bronstige veulens en dartelende hindes klaar om 
ze te vervangen. 
  
Ça va met de gasten? Voor zover ik het kamp als referentie kan nemen zeker en vast. De 
spreekwoordelijke lach en traan wisselden mekaar af, maar heimwee of een bebloede knie 
kregen de uitbundige kampsfeer niet kapot. 
 
Ça va met jullie, ouders? Het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend om 
zoon/dochterlief om 14u in de handen van de leiding te geven. Vooral ouders van nieuwe 
leden zitten misschien met bijkomende vragen. 
  
We willen dat de Chiro een plek kan zijn waar iedereen zich goed kan voelen en met zijn of 
haar verhaal terechtkan. 'Ça va?' 
 

 
 
Als laatste nodig ik jullie allemaal uit op ons feestweekend op 5, 6 en 7 oktober. Tijdens de 
nakampdag kan je Nele en mij vinden in het “attestenstandje”. Gewapend met onze 
chirostempel zullen we de nodige attesten invullen voor de mutualiteit of werkgever. Breng 
deze dus zeker mee!  
 
Maarten, uw steun en toeverlaat 



Artikel Volwassen begeleiders Artikel hoofdleiding

Beste leden en Chiro sympathisanten, 

 
Het kamp in Sint-Truiden was weer een onvergetelijke topper, mede dankzij het weer en de 
geweldige leidingsploeg die voor jullie klaarstond. Maar zoals op het einde van elk Chirojaar 
zijn er enkele die de Chiro moeten verlaten (jammer), maar ook andere, nieuwe, die we in de 
leidingsploeg mogen verwelkomen. Met onze nieuwe leidingsploeg (25 jongens en meisjes 
die staan te popelen om het nieuwe jaar te beginnen) willen we er dit nieuwe jaar volledig 
invliegen! Ook wij als groepsleiding staan te springen om deze groep dartelende jongens en 
meisjes in toom te houden. Emma, Ruth en Isaak hebben hun fakkel doorgegeven aan Leen 
en Raf. Samen met Lode -de man met de ervaring- vormen we een heus topteam! 

Een nieuw Chirojaar betekent ook een nieuw jaarthema. We ruilen “iedereen Chironaut” in 
voor een regenboogeenhoorn. Het jaarthema “ça va?!” geschreven met een “?” want we 
willen dat we aan elkaar écht vragen hoe het gaat. Als met een “!” want we willen graag dat 
iedereen kan uitkomen voor zijn/haar mening. 

Op onze Chiro spelen we samen en bouwen we zo aan een warme groepssfeer waar 
iedereen open mag vertellen wat hij of zij voelt en iedereen zichzelf mag zijn. We zijn er voor 
elkaar als het even wat minder gaat en we hebben respect voor elkaars kwetsbaarheid. Een 
knuffel en een luisterend oor kunnen wonderen doen! ‘Ça va?!’ wil een bewustzijn creëren 
rond zorg dragen voor elkaar. De Chiro is er voor plezier, mopjes en straffe verhalen, maar 
ook voor een serieus gesprek. Natuurlijk bestaat onze leidingsploeg uit een bende jonge 
vrijwilligers en geen psychologen en hulpverleners, maar we willen wel handvaten aanreiken 
om door spelletjes openheid te creëren en het gesprek aan te gaan met kinderen en 
jongeren over hun vragen en zorgen. Kort samengevat, de Chiro is de perfecte plaats waar 
je je zorgen even aan de kant kan zetten, waar je eindeloos veel plezier hebt en je vrienden 
voor het leven maakt!  

Veel Chirogroetjes,  

Leen, Lode en Raf  

xxx 
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Artikel Sloeber jongens

Liefste sloebers

Voor de nieuwelingen een vraag, voor de ervaren sloeber een 
weet: de sloebers, wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen? 
Men heeft al voor moeilijkere vraagstukken gestaan. 
De sloebers zijn de leden van het jongste collectief van onze 
Chiro. Elke zondag van twee tot vijf (met om vier uur het 
vieruurtje) komt deze actieve bende samen om de tofste spel-
letjes te spelen, de grootste kampen te bouwen en, laten we 
eerlijk zijn, om even het huis uit te zijn. Ook deze keer wordt 
het een onvergetelijk jaar met mooie momenten. Vergeet daar-
om zeker niet om al je vriendjes uit de klas of de sportclub uit 
te nodigen om met ons mee te komen ravotten. 

Wij kijken er alvast naar uit!

Vele groetjes van leider Sietse, Tom en Glen
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Artikel Sloeber meisjesArtikel Sloeber jongens

Liefste sloebertjes,  

We kregen onlangs een brief van de 
postduif met de boodschap dat er 2 
goede feeën geland zijn op aarde.  
Zijn jullie net zo benieuwd als ons 
om te ontdekken wie die 2 goede 

feeën zijn?  

Kom dan iedere zondag naar de 
Chiro, dan gaan we samen op pad. 

We spelen spelletjes, houden 
wedstrijden, gaan zwemmen en 
doen een heleboel andere leuke 
dingen om de feeën naar ons te 

halen! 

Stoer Chiromeisje, we rekenen op 
jou! 

Veel liefs, 

Loran en Leen 

 

 

 

 

 

PS: help jij de elfjes al naar hun 
zak? Misschien vinden we zo de 

goede feeën! 
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Artikel speelclub jongens
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Toverschool Zweinstein op zoek naar nieuwe leerlingen 
 

Gegroet beste speelclubbers, 

 

Ik stuur jullie een brief uit hoge nood. Ik ben Professor Albus Perkamentus van Zweinsteins 
Hogeschool voor Hekserij. Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn er leiders die de chiro op Opstal 
beschermen tegen het kwaad. Maar zoals elk jaar halen vele leiders het niet. Meerderen hebben het 
laten afweten wegens duistere spreuken, oververmoeidheid en Aanstelleritis. Om de chiro te 
blijven verdedigen zoeken wij getalenteerde jongens.  

Heb je altijd al je eigen toverstaf willen hebben of bezit jij een zesde zintuig? Aarzel dan niet en 
kom ons versterken!  

Om jullie voor te bereiden sturen we 3 van onze beste magiërs die jullie zullen onderwijzen. Ze 
zullen speciaal afreizen vanuit Zweinstein (of Zwijnstein voor de echte zwijntjes onder jullie). We 
zullen elke zondag aanwezig zijn en jullie onderwerpen aan listige testen. Je zal de magie om je 
heen voelen. Haast jullie want de toekomst van de chiro ligt in jullie handen! 

Hieronder alvast enkele spreuken die jullie mogen inoefenen. 

 

~Abra Kadabra  

Met deze spreuk vuur je een vuurbal af 

~Expecto Patronum 

Activeer dit om de duisternis te verlichten 

~MummelWummelSummel 

Hierdoor kan je tegenstander enkel nog wartaal uitbrengen 

~Silentio Juffrum 

Met deze spreuk leg je jouw leerkracht het zwijgen op (erg handig) 

  
 

Indien je nog vragen hebt kan je ons bereiken per spreuk, postduif of via onze gsm. 

Yarick Peleman: Professor Waarzeggerij 

+32 491/13.74.50 

Robbe Lissens: Leraar verweer tegen Zwarte Kunsten 

+32 471/08.29.73 

Michiel Contryn: Ministerie van Toverkunst 

+32 468/24.43.31 



Artikel speelclub meisjes
 

Heeyyyy liefste speelclubbers! 
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, dit wil zeggen:  

opnieuw naar school, maar ook opnieuw naar de CHIRO! 

Zijn jullie klaar voor een zot jaar met twee nog zottere leidsters?  

We gaan ervoor zorgen dat jullie vergeten wat verveling is door samen 
super toffe spelletjes te spelen, ons eens goed vuil maken, op weekend te 
gaan en nog zoveel andere te gekke activiteiten!  

Hopelijk wordt het een super tof jaar en gaan we met z’n allen samen het 
jaar goed afsluiten op een kei leuk 10-daags kamp! 

Wij hebben er alvast mega veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Vele chirokussen                
en tot snel! 

Lien & Tineke 
PS: als je net zoals ons niet kan wachten, 
kan je deze leuke woordzoeker maken! 

Artikel speelclub jongens

8



Artikel rakkers
Liefste rakkertjes  

Hebben jullie al zin in het nieuwe Chirojaar? Wij alleszins wel! Dit jaar zijn jullie weer een jaartje 
ouder en dat betekent:  

• Later naar bed 😊😊 
• Meer huiswerk en frans leren ☹ 
• Jullie mogen veel meer doen  
• Jullie zijn geen snotneus meer  
• Voor de eerstejaars: een groep verder, namelijk de Rakkers 
• Voor de tweedejaars: dezelfde groep maar de oudste van de groep! 
• Misschien al een liefje… whoeeeew 😉😉 

Dit jaar wordt één om nooit te vergeten, later gaan jullie met een glimlach op jullie gezicht 
terugdenken aan dit geweldig jaar! Allereerst omdat we dit jaar kampen gaan bouwen zoals op deze 
foto!  

  
Figuur 1: mega cool super deluxe kamp 

We zijn al zeer grote jongens dus we kunnen ook al eens met de fiets naar Buggenhout bos of het 
zwembad. We gaan ook zeker met echte NERF-geweren schieten, extreem waterspelletjes spelen, 
een katapult bouwen om een kasteel aan te vallen en een mega sneeuwman of iglo bouwen 

Bij de sloebers en speelclub was elke stok een zwaard of een pijl en boog, wij zijn al wat kieskeuriger 
en maken we met planken, een hamer en nagels een echte boog of een echt zwaard, want wij zijn 
echte ridders en geen tweederangs amateur ridertje!  

Jullie zijn rasechte Rakkers en doorwinterde Chiroboys en daarom verdienen jullie het grootste 
artikel uit dit boekje😉😉 en de beste leiding die Chiro Hemo Opstal te bieden heeft.  

Als eerste hebben we Bram Stalaert, hij is 18 jaar en zit al heel zijn 
leven bij de Chiro, maar stiekem wil hij gewoon 11 jaar zijn en voor 
altijd rakkers blijven! Bram is een zeer knappe, aantrekkelijke, 
vriendelijke, zorgzame kerel, kortom de perfecte schoonzoon! Hij 
houdt zich in zijn vrije tijd bezig met  krachtballen (want hij is echt een 
sterke jongen!) en is ook een specialist in zo raar mogelijk op een foto 
staan, hieronder een voorbeeldje. En nog meer goed nieuws, naast 
advies over meisjes, spieren kweken en rare bekken trekken zal hij ook 
al jullie wondjes kunnen verzorgen want hij studeert als verpleger! 

 

 

 

 

Figuur 2: xoxo Bram 
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Artikel rakkers

Vervolgens hebben we leider Joren, hij is de slimmerik van de bende, met 
zijn studies voor abstracte algebraïsche ruimtefisicus is hij iedereen te slim 
af. haha grapje, hij studeert “maar” voor biomedische wetenschappen….  
Joren speelt ook krachtbal, hij is naar eigen zeggen wel 10 keer beter dan 
Bram! Dus ergens onder zijn rose bodywarmer zitten wel degelijk een hele 
boel spieren verstopt. Leider Joren kan jullie zeker een heel jaar vermaken 
en verveel je je om een of andere reden, vraag aan hem om een mop te 
vertellen en je ligt zeker een half uur plat van het lachen!  

 

 

 

En ja, omdat jullie zo een grote, toffe bende zijn hebben jullie dit jaar 3 
leiders, dus als laatste leider van de rakkers stel ik jullie voor: leider Raf (aka 
leider Bokke)! Deze leider hoef ik bijna niet meer voorstellen, jullie kennen 
hem al beter dan eender wie. Hij is zo verzot op jullie allemaal dat hij dit jaar 
gewoon een groep doorschuift. Bokke is de ancien van de groep (zelfs van 
heel de Chiro!) en zal met zijn jarenlange kampenbouw- ervaring samen met 
jullie de grootste en mooiste boomhut ooit bouwen. Verder houdt hij hem 
bezig met het verbouwen van druiven en ze te verwerken tot een 
hoogwaardige kwaliteitswijn. Jep, een echte Grand Cru d’Opstal, misschien 
wel interessant voor jullie ouders, want alhoewel jullie al grote jongens zijn, 
daarvoor moeten jullie nog zeker 8 jaar wachten…  

 

 

 

xoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 

Vele Chirogroetjes en tot volgende week zondag!  

Bram, Joren en Raf  

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 

 

Figuur 3: xoxo Joren 

Figuur 4: xoxo Bokkie 
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Artikel kwiks

Hallo allerleukste KWIKS,                                                

 

 

Het is weer tijd voor een nieuw chirojaar en leidster Hanne en leidster Lore 
kijken er alvast super hard naar uit! Er staan alweer een heleboel zotte 
weken voor de boeg. Hiervoor zijn we op zoek naar mega leuke en gekke 
kwiks die de allerleukste spelletjes met ons willen spelen!  

Wat staat er op het programma?:  

- In november gaan we weer op weekend, JIPIEEE 
- Vuile spelen kunnen ook niet ontbreken 
- De leukste verkleedthema’s op zondag 
- Pyjamaparty bij slecht weer 
- Gaan zwemmen 
- En zoveel meer leuke dingen, maar dat zullen jullie ontdekken op 

zondag 😉😉 

 

Aan de hand van dit vriendenboek kunnen jullie ons al wat beter leren 
kennen!  

 

 
Kleur ogen:  Blauw………………………….. 
Kleur haar: Bruin…………………………… . 
We kennen elkaar door: …………………  
CHIROOOOOOOOOOOOO……………….. 
Hobby’s: Krachtbal, muziekkapel en  
…CHIROOO……………………………………… . 
Mijn lievelingseten: PASTAAA…………..  
Leukste spelletje(s): Alle spelletjes en  
liefst diegene met vuil worden………  
Favoriete artiest: Gers Pardoel……… 
Lievelingslied: Anne – Gers Pardoel .                            Naam: Hanne Moerman………………… 
Favoriete sport: Krachtbal deuh 😉😉                             Adres: Hauwerstraat 17……………….. 
Broers/zussen: 1 zus Marthe (bij Tip10’s)                     …………9255 Buggenhout………………..  
Beste vrienden/vriendinnen: Dat ..                               Ik ben jarig op: 23 april………………… . 
zijn mijn chirovriendjes xxx……………                              Sterrenbeeld: Stier……………………….. 
Liefste personen die ik ken: Mijn….                             Je kan me bereiken via: …………………  
Mama en Lore…………………………………..                           0479/10.47.88……………………………….. 
Liefste wens: Een chirojaar om nooit                            Dit vind ik het leukst aan chiro: ……  
te vergeten……………………………………………                        ALLLEEEEESSSSSS………………….........  
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Artikel kwiks

 

 
Kleur ogen: Bruin/groen………………… 
Kleur haar: Blond/bruin…………………. 
We kennen elkaar door: …………………  
DE CHIROOO…………………………………… . 
Hobby’s: Chiro!, lopen en zwemmen  
…………………………………………………………  
Mijn lievelingseten : PIZZA…………….. 
Leukste spelletje(s): Verfspelletjes ..  
…………………………………………………………  
Favoriete artiest: Heb ik niet ☹ …. 
Lievelingslied: Happier - Bastille……                             Naam: Lore Piessens……………………. 
Favoriete sport: Lopen, voetbal kijken                         Adres: Herbodin 5………………………… 
Broers/zussen: 1 zus (leidster Lien) .                             ………… 1840 Malderen………………… . 
Beste vrienden/vriendinnen:  Al mijn.                          Ik ben jarig op: 25 juni…………………. 
Chirovriendinntjes <3   …………………                             Sterrenbeeld: kreeft….…………………… 
Liefste personen die ik ken: Mijn….                             Je kan me bereiken via: …………………  
medeleidster………………………………….                               0471/56.60.14……………………………… .. 
Liefste wens voor dit jaar: Heel ..…                             Dit vind ik het leukst aan chiro: ……  
veel zotte chirozondagen………………                             Leidster zijn + chirokamp!…………….. 

 

Nu is het aan jullie zodat wij jullie ook kunnen leren kennen! 😉😉 

 

 
Kleur ogen: ……………………………………..  
Kleur haar: ………………………………………  
We kennen elkaar door: …………………  
…………………………………………………………  
Hobby’s: ………………………………………….  
…………………………………………………………  
Mijn lievelingseten: ………………………..  
Leukste spelletje(s): ……………………….  
…………………………………………………………  
Favoriete artiest: ……………………………  
Lievelingslied: …………………………………                              Naam: ……………………………………………  
Favoriete sport: ……………………………..                              Adres: ……………………………………………  
Broers/zussen ………………………………..                              ………………………………………………………..  
Beste vrienden/vriendinnen: ………..                              Ik ben jarig op: ………………………………  
…………………………………………………………                              Sterrenbeeld: …………………………………  
Liefste personen die ik ken: ………….                              Je kan me bereiken via: …………………  
………………………………………………………..                              …………………………………………………………  
Liefste wens: ………………………………….                              Dit vind ik het leukst aan chiro: ……  
…………………………………………………………                              …………………………………………………………  

 

PLAK HIER 
JE FOTO! 
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Artikel Toppers & kerelsArtikel tippers

HEEEEEY	kerels	en	toppers,	hebben	jullie	weer	zin	in	een	fantastich	
chirojaar?	Wij	alvast	wel.	Eerst	en	vooral	sommige	onder	jullie	
hebben	al	veel	boardgames	gespeeld	en	goed	lui	geweest,	maar	
andere	zijn	nog	niet	getraind	in	het	goede	leven	en	die	personene	
hebben	vorig	jaar	een	grot	zonde	begaan	door	veel	te	bewegen	en	
zelfs	te	fitnessen.	Dit	is	dus	absoluut	uit	den	boze	en	gaat	
grootmeester	berend	en	zijn	leerjongen	lander	jullie	alles	over	HET	
goede	leven	leren.		
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Artikel aspi jongens

HOW TO PULL THE POULÉKES 
& 

TO BOITEN MET DE BOYS 
By Lode & G. Mol 
 
Geachte nieuwe leden en éénjarige veteranen van de A.S.P.I.S. (Allemaal 
Snelle Plangadragers In Stijl), 
bij deze bent U geselecteerd voor een plaats in de felbegeerde en 
gerenommeerde cursus “How to pull the poulékes and to boiten met de boys”. 
 
Deze opleiding wordt gedoceerd door een door de wol geverfd docentenduo met 
jarenlange praktijkervaring. 
 
De heer Lode Verhaevert, ook wel bekend als “Biceps”, “Rambo” of “De 
Casanova van Noordwest-Europa” heeft al menig degelijk pouléke op zijn conto 
mogen bijschrijven. Reefteefjes, Chiromekes en alles ertussenin kennen geen 
geheimen meer voor hem, net zoals de Overpoort en alle noemenswaardige 
feestjes in de wijde omtrek. 
 
Ook de heer Quinten Leemans, beter bekend als “Grote Mol”, “Grote 
Steenhuffel” of “Die goddelijke mooiboi van den Opstal” geniet van een solide 
reputatie op het vlak van het liefdesspel en boiten met de boys. Het vrouwelijke 
gedrag én hun anatomie heeft hij reeds volkomen doorgrond doormiddel van 
jarenlange praktische experimenten en “steek”proeven. Het motto “ge gaat hard 
of ge gaat niet” is op zijn lijf geschreven en zeker van toepassing bij zijn 
boitshtyle. Geïntoxiceerd opgepakt worden in het nachtelijke Brugge, accidenteel 
grat de keir inzuipen op de kusttram of bloedgeven combineren met tequila en 
foute levenskeuzes: Been there, done that. 
 
Bij deze volgt een klein overzicht van de individueel te bereiken studiedoelen: 
 

·        Verscheidene poulékes (knapper dan een 6,5) scoren doorheen het jaar 
·        Uw medeboys deftig wingmannen en minstens één pouléke voor een 
collega fiksen 
·        De aangeleerde pulltechnieken bij iedere gepaste gelegenheid 
bovenhalen: subtiel flirten met verscheidene gleufdiertjes moet geen 
uitdaging maar een gewoonte worden 
·        Het gewenste (zeer hoge) niveau van boiten met de boys bereiken 
·        In groep een zieke boit kunnen organiseren, beheren en uitvoeren 
·        De aangeleerde boitspelen kunnen reproduceren en ownen (beerpong, 
Tour d’Alcool en anderen) 

Artikel tiptiens
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·        Eerste Hulp Bij Boit Ongevallen (EHBO) kunnen verlenen aan de boys en 
aan derden 

De doelen worden doorheen het jaar op basis van een permanente evaluatie 
opgevolgd en gequoteerd. Indien nodig wordt er ingegrepen en bijgestuurd. 
De opleiding start zondag 16 september en vindt wekelijks op zondag plaats. De 
noodzakelijke studieuitstappen vinden op regelmatige basis plaats en dit op 
vrijdagavond en zaterdagavond. In de loop van een jaar wordt er ook een 
intensieve drill gegeven en dit een volledige werkweek. Meer info volgt nog. De 
opleiding wordt met vrucht beëindigd indien de kandidaat in voldoende mate 
voldoet aan de studiedoelen en de tiendaagse syntheseoefening in juli met glans 
afsluit. 
Poulékespullende en boitvolle groeten, 
  

  

 

L. Verhaevert Q. Leemans 
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Artikel Aspi meisjes

Wat te doen in 2018-2019: elke 
zondag veel gelach, geweldige 
weekends, veel eten, en een 
fantastische leefweek.

Reactie leidster Jana en Mira : 
we kijken er naar uit om de geweldige 
beroemde aspi’s te ontmoeten en 
een jaar vol plezier te maken.

Nieuwe leidsters 
gespot in Chiro Hemo 
Opstal, ze komen uit 
het geweldige dorp 

Opstal. 

Take time to do what makes your soul happy.
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uniform

Een uniform is verplicht vanaf de Speelclub, dus hoeft nog niet echt voor 
Sloebers.
Wat is nu juist een uniform? Beige Chirobroek, 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 Tshirts, 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.”
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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 een ander 
kindje.

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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Leiding Jongens

sloebers
Sietse Klinckaert
sietse162@gmail.com
0474/65.01.19

Tom Stallaert
tom.stallaert@hotmail.com
0470/69.34.63

Glen Janssens
glen.janssens05@gmail.com 
0471/49.63.53

Speelclub
Michiel Contryn
michiel.contryn@gmail.com
0468/24.43.31

Yarick Peleman
Yarickp10@gmail.com 
0491/13.74.50

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

Rakkers
Bram Stallaert
stallaertb@gmail.com 
0477/06.19.72

Joren Blommaert
j.blommaert.jb@gmail.com 
0496/29.61.55

Raf De Bock
debockraf@hotmail.com 
0471/67.31.52

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

Lander Segher
landersegher1997@hotmail.com
0470/62.39.05

Aspi’s
Quinten Leemans
qleemans@gmail.com
0479/68.27.89

Lode Verhaevert
Lode.verhaevert@hotmail.com
0498/66.15.66
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sloebers
Leen Vandevelde
leenvandevelde1999@gmail.com 
0471/85.33.21

Loran Buelens
loranbuelens@hotmail.com 
0479/77.12.60

Speelclub
Tineke De cat
tineke.de.cat@gmail.com
0483/09.84.38

Lien Piessens
Lienpiessens2000@gmail.com
0475/64.96.53

KWIKS
Lore Piessens
lorepiessens@gmail.com 
0471/56.60.14

Hanne Moerman 
Hanne.moerman@live.be
0479/10.47.88

TIppers
Vreni Peerlinck
vrenipeerlinck@gmail.com
0497/90.62.43

Ruth Blommaert
ruth.blommaert@hotmail.com
0468/18.82.95

TIPTIENS
Lies Van Engelgem
lies.vanengelgem@gmail.com
0492/95.18.87

Nette Sarens 
nettesarens@hotmail.com
0499/15.20.84

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

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

Leiding Meisjes
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Hoofdleiding & vb’s 

Hoofdleiding jongens
Raf De Bock
debockraf@hotmail.com 
0471/67.31.52

Lode Verhaevert
Lode.verhaevert@hotmail.com
0498/66.15.66

Hoofdleiding meisjes
Leen Vandevelde
leenvandevelde1999@gmail.com 
0471/85.33.21

vb’s
Maarten Van der Jeugt
Kalkenstraat 133a
9255 Buggenhout
maartenvdj@hotmail.com
0475/48.85.91

Nele De Wilde
Judocus Rogmanstraat 3
9255 Buggenhout
de_wildenele@hotmail.com 
0473/85.21.50
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tekening gemaakt door Marie Verstaen
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Tijd om te kleuren! 
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puzzelen

07/09/2018 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken.html# 1/1

Horizontaal

4. de kleur van de tippers

5. het nieuwe jaarthema

6. een van de jaarlijkse eetfestijnen

11. de kleur van de tiptiens/kerels

12. de dag waarop wij chiro hebben

14. aantal leiders dit jaar

Verticaal

1. de kleur van de kwiks/rakkers

2. de kleur van de aspi's

3. de kleur van de sloebers

7. aantal leidsters in totaal

8. gingen we in 2018 op kamp

9. Officiële naam van onze chirogroep

10. straatnaam van onze chiro

13. de kleur van de speelclub
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BOUWONDERNEMING

Van Biesen

0477 46 49 16

Steven
& David



Chirohemoopstal.be

trooper.be/hemoopstal


