Chiro
Chiro Hemo
Hemo Opstal
Opstal

2019-2020

Kalender

22/09/2019		
Chiro
29/09/2019		
Geen chiro
			(kermisweekend)
4/10/2019		
trappistenavond
5/10/2019		
Plein Air
6/10/2019		
Nakampdag
13/10/2019		
Chiro
20/10/2019		
Chiro
27/10/2019		
Chiro
3/11/2019		
Chiro
10/11/2019		
Chiro
17/11/2019		
Chiro
24/11/2019		
Chiro
1/12/2019		
Chiro
8/12/2019		
Chiro
15/12/2019		
Chiro
22/12/2019		
Geen chiro
29/12/2019		
Geen chiro
5/01/2020		
Chiro
12/01/2020		
Chiro
19/01/2020		
Chiro
26/01/2020		
Chiro

2/02/2020		
9/02/2020		
16/02/2020		
23/02/2020		
1/03/2020		
8/03/2020		
15/03/2020		
22/03/2020		
29/03/2020		
5/04/2020		
12/04/2020		
19/04/2020		
26/04/2020		
3/05/2020		
10/05/2020		
17/05/2020		
24/05/2020		
31/05/2020		
7/06/2020		
14/06/2020		
21/06/2020		
28/06/2020		

Chiro
Pensenkermis
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Carnaval
Chiro
Chiro
Chiro
Geen chiro (Pasen)
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro + spaghettizwier

20/07 - 27/07/2020 Binnenlands kamp
29/07 - 08/08/2020 Buitenlands kamp

Mits hier soms nog enkele wijzigingen in kunnen
komen kijk je best regelmatig eens op onze site:
www.chirohemoopstal.be
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Artikel van onze VB’s
Woordje van de VB
Chiro nationaal heeft voor het komend werkjaar het thema
‘grenzeloos Chiro’ vooropgezet. Een speerpunt waar we ons
volledig achter kunnen zetten, en waar we met z’n allen werk
kunnen van maken.
Verleg je eigen grenzen!
Doe zot! Altijd al eens een hele chiro-namiddag op je handen
willen lopen? Doén!
Durf iets nieuw proberen! Ruim bijvoorbeeld jullie kamer
eens zelf op.
Laat je schaamte varen! Durf tonen dat jij liefst op Crocks
loopt.
Als we allemaal samen onze eigen grens oversteken, komen
we mekaar wel ergens tegen. En op dat punt waar we samen
komen, daar is Chiro. En als we al eens struikelen? Rechtstaan
en voortdoen.
Laat ons jeugdhuis grenzeloos zijn! Iedereen is welkom op de
kermis. We staan altijd open voor jongens en meisjes die
willen kennis maken met onze bende. Niemand mag de deur
van het jeugdhuis als een grens ervaren. We proberen ons
lokaal een beetje op orde te houden, zodat er ook geen
fysieke grenzen zijn.
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En op het eind van dit werkjaar gaan we dan letterlijk de
grens over. We gaan er hard ons best voor doen om van het
kamp in Oostenrijk een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
Gedurende het werkjaar horen jullie daar ongetwijfeld meer
over.
En ook met de jongste groepen gaan we deze zomer onze
grenzen verleggen. Jongens en meisjes trekken er samen op
uit om ‘kamp’ te maken. Iets om naar uit te kijken.
We zijn er als VB’s van overtuigd dat we ook dit jaar weer
mogen samenwerken met twee fantastische leidingsploegen,
die jullie een creatief Chiro-jaar gaan bezorgen. Ons
vertrouwen is (tjingboem) GRENZELOOS.
Maarten en Nele
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Artikel van de groepsleiding
Guten tag, jungs und mädels, müter und väter,

Jep, jullie lezen het goed, Chiro Hemo Opstal goes
international! Het jaar 2019-2020 staat helemaal in teken van
ons buitenlands kamp. En als kers op de Chirotaart een
spetterend feestweekend om ons 50-jarig bestaan in stijl af te
sluiten! We staan nog maar aan de start van het nieuwe
Chirojaar en we beginnen al te dromen over het kamp… Maar
goed zover is het nog niet. Waar wij en alle andere leiders en
leidsters nog van dromen of eerder nagenieten is het afgelopen
kamp, iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven en dat
heeft wat ons betreft zeker zijn vruchten afgeworpen. Het was
een spetterend, zalig, soms te warm, soms te koud, maar
vooral onvergetelijk kamp en daar heeft iedereen, zowel de
leiding, de kookploeg, sympathisanten maar vooral jullie voor
gezorgd.
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Zonder jullie zou onze Chiro niet bestaan, zonder jullie zou het
al 50 jaar keisaai en rustig zijn op zondagnamiddag! Geen
enkele Opstallenaar kan zich een dorp inbeelden zonder Chiro
Hemo die de boel onveilig maakt, die evenementen en
eetfestijnen ondersteunt of draagt. Meer nog, de helft van de
Opstalse koppeltjes of families zouden gewoonweg niet
bestaan… de Chiromicrobe stroomt bij elk van ons door onze
aderen en eens gebeten, geraak je er niet meer van af! Zo
stroomt er deze dagen door de 19 leiders en 15 leidsters die
onze Chiro rijk is meer Chiromicroben dan bloed xd
Wij gaan er alvast voor de volle 200% invliegen en maken er
een samen met jullie enthousiasme een spetterend
jubileumjaar van!

Vele Chirogroetjes en kusjes,
Vreni, Leen, Tom en Bokke
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Artikel van de Sloeber Jongens
Beste Sloeber en ouders
Zoals jullie ongetwijfeld al weten heeft de Chiro een hoge
reputatie qua opvoeding en dit jaar gaan we voor niet
minder. Wekelijks gaan we rekensommetjes maken en
zinnetjes schrijven. We gaan netjes in een rij lopen en leren
pompen zoals ze in het leger doen. Daarbij ontbreekt
natuurlijk niet de gezonde voeding die we verschaffen. We
zijn alvast een moestuin begonnen met alleen maar broccoli,
witloof en spruitjes. Als er dan nog tijd overschiet kunnen we
nog wat huiswerk tegen maandag maken. BELANGRIJK: Om
de (school)prestaties te optimaliseren is het essentieel dat
alleen Sloebers het volgende deel van het artikel lezen.
Joo de manne,
Dit jaar wordt een fantastisch super-mega-leuk jaar vol met
spelletjes en nieuwe vrienden. We gaan elke boom
beklimmen die we tegenkomen en alle bossen en rivieren
zullen we doorkruisen, want wij, DE Sloebers hebben van
niets of niemand schrik. Iedere zondag ravotten we tot als we
niet meer kunnen om tenslotte het gezaag van ons moeder te
moeten aanhoren dat we wéér vuil zijn. Gelukkig moeten
jullie dit niet alleen doen: de Chiro heeft hun 3 beste leiders
aangesteld om jullie hierbij te begeleiden. Als eerste is het
den spectaculaire leider Bokke. Hij werd kampioen
boomklimmen in 2018. Als tweede is het niet minder als
adequate Lode Verhaevert. Op het kampioenschap
verstoppertje werd hij nooit gevonden en dat speelde zich af
in een zandbak. Ten slotte stellen wij kersverse Maaren
Buelens voor. De legendes vertellen dat hij nog nooit getikt is
geweest tijdens tikkertje!
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Vele groetjes van Bokke, Lode en Maaren

Artikel van de Sloeber Meisjes
Hey Sloebers,

Het nieuwe chirojaar is weer van start gegaan en
zoals altijd, willen wij er een geweldig en
onvergetelijk jaar van maken! Wat gaan we dit jaar
allemaal doen? Wel, we gaan spelletjes spelen, ons
verkleden, dansen, zingen, op uitstap, maar we gaan
ons vooral amuseren! Samen maken we er een
spetterend jaar van!
Veel liefs van jullie leidsters,
Marthe, Tineke & Renke

Komaan
Sloebers, vind
snel jullie weg
naar jullie
leidsters!

9

10

Artikel van de Speelclub Jongens
Beste Speelclubbers,
Zoals jullie al weten is het nieuwe spetterende Chirojaar van start gegaan!
Maar wat betekent dat nu voor jullie? Kort samengevat: jullie zullen dit jaar
begeleid worden door 4 enorme knappe kerels die al heel wat ervaring hebben
met het extreme Chiro leven en deze wijsheid met jullie zullen delen. Op deze
manier worden jullie opgeleid tot het beste van het beste, de crème de la
crème en de meest gevreesde Speelclubbers ooit gezien.
En nu vragen jullie zich vast af wie deze 4 binken zijn? Niemand minder dan
Tim “Rooie” De Ridder, Sieben “Gabber” Boeykens, Daan “Sugar” Vandevelde
en de enige echte Bram “Brammer” Stallaert. Wij bieden jullie het volgende:
dansmoves verbeteren, meisjes versieren, eten, voetballen, boomklimmen,
bospelen, frisbee extreme, ultimate verstoppertje, zuipen (chocomelk
uiteraard), diepzeeduiken, bungeejumpen, uit een vliegtuig springen, ’s
werelds hoogste gebouw beklimmen, de grootste veldslagen ooit herbeleven,
tegen 420km/h van de Hoge Jan rijden, een deathride van de kerk maken, de
Chiro in een kasteel veranderen, vechten met draken, de Rooie helpen zoeken
naar een andere haarkleur, hakken met de Gabber op de beat, Sugar van zijn
(D)aandoening afhelpen, Brammer helpen zoeken naar de zin van het leven en
zo gaan we door…
Al bij al laten we er geen gras over groeien om van jullie te maken wat jullie
horen te zijn aan het einde van het jaar, een waar geboren Speelclubber. Deze
taak kan pas in vervulling komen na de bitter harde testen die zullen
plaatsvinden na de jaarlijkse training. Hiervoor is samenwerking de sleutel tot
succes 😊😊😊😊
Om onze taak te volbrengen verwachten we van jullie dat jullie elke zondag
van 14u tot 17u het beste van jullie zelf komen geven met volle goesting en
een lach op jullie gezicht!
Vele groetjes,
De beste leiding
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Artikel van de Speelclub Meisjes

Dag allerleukste Speelclubbers,
Een nieuw chirojaar staat weer voor de deur. Mijn naam is Mazzel en ik
ben er helemaal klaar voor! Ik ging speciaal voor jullie opzoek naar de
meest geschikte leidsters om jullie het coolste chirojaar van jullie
speelclubcarrière te bezorgen. Ik heb een top trio gevonden. (Jaja, zelfs
nog beter dan K3, ROX of de Nachtwacht). *TROMGEROFFEL* De
winnaars zijn… Hanne, Amber en Amelie.
Lieve Hanne die zich altijd voor de volle 100% inzet, ze is onze kinesist
in wording die met veel liefde je pijntjes verzorgt.
Creatieve Amber die geen uitdaging uit de weg gaat, niets is voor haar
te extreem.
Enthousiaste Amelie die dansend door het leven gaat, ze is altijd voor
jullie in de weer.
Alle drie hebben ze een enorme passie voor de Chiro! Samen
realiseren ze de zotste ideeën!
Bij deze een dikke proficiat aan dat top trio. Dit is wat ze jullie te
zeggen hebben.

Hey hoi Speelclubbers,
Vanaf nu vormen wij samen het sterkste team geel! 💪💪
We hebben de looks, de brains en de power, meer dan genoeg
om er samen een geweldig chirojaar van te maken.
Wat mogen jullie verwachten:
- Verfspelen
- Verkleden
- Modderspelen
- Weekend
- Goed lachen
- …
Dat alles en nog zo veel meer wordt de gekke opbouw naar ons
kei zot kamp! Wij kijken er alvast naar uit, jullie ook?!
Veel liefs,
Hanne, Amber & Amelie

12

Artikel van de Rakkers

Er was eens…
Er was eens een ongelofelijk megaleuke-toffe-fantastischesuperdeluxe chiro. Deze chiro bestond uit de allerbeste
leiding én zaligste gastjes van het hele land. Hoe heette deze
chiro? Inderdaad, Chiro Hemo Opstal hoorde ik je al zeggen,
dat klopt!
Binnen deze legendarische chiro was er een groep die
bestond uit jongens die nog grotere zwijntjes waren dan al de
rest: de gevreesde Rakkers.
Voorzien van de meest capabele leiding en de crème de la
crème onder de leden. Deze bijzondere leidingploeg bestond
uit vier gespecialiseerde heren:
•
•
•
•

Seppe Klinckaert: allround meester van het
plantenrijk en alles met wielen en een motor
Gillis De Visscher: tegen wil en dank kende het
vrouwelijke hart voor hem geen geheimen meer
Yarick Peleman: ook wel gekend als
‘Cannon(kracht)ball Petarick’, fulltime ethisch hacker
Quinten Leemans: AKA Grote Mol, heerser van de
commerciële wereld en gekend fikser

De gecombineerde kennis van voornoemde professoren werd
de gasten bijgebracht door de gemeenschappelijke
participatie in spel, sport en zeer zware en verregaande
zwijnerij.
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Deze beruchte bende kwam ieder jaar in september weer
bijeen om samen er een ongeëvenaard Chirojaar van te
maken en ze leefden nog lang en gelukkig…

Zin om dit sprookje zelf mee te maken? Rep je dan naar de
Rakkers van Chiro Hemo Opstal Jongens!
High fives, low fives, vuistjes, duimpjes en rake rechtsen,
De Rakkerleiding
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Artikel van de Kwiks
STOERE KWIKCHICKS GEZOCHT
VOOR CHIRO HEMO OPSTAL
Tijd om op je
vrije
zondagnamiddag
een geweldige
tijd te beleven?
Wat zijn de
plannen? Surfen,
buikschuiven,
babbelen,
karaoke, vuile
spelen…

NEWSFLASH:
Enige echte Opstalse Nachtwacht maakt tijd
vrij voor de kwiks. Dit is niet voor niets!
De Nachtwacht heeft
de hulp nodig van enkele stoere dames om de
boze chiroleiders/leidsters
weg te jagen.
De leden van de Nachtwacht zijn wezens…
Leidster vampier Lien, houdt het hoofd altijd
koel, is verzot op raadsels en mysteries.
Leidster elf Vreni, meester in het voelen van
magie, mensen en emoties. Ze is de knapste
van de hoop.
Leidster weerwolf Joël/Tine, zeer sterk en
niet bang van avontuur.

We zien jullie daar,
De Opstalse Nachtwacht xxx
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A r t i ke l v a n d e To p p ers
Hey Toppertjes
Hier zijn jullie nieuwe leiders met een kleine lezing. We zijn
superenthousiast en kijken keihard uit om ons elke zondag opnieuw
kapot te amuseren met jullie en ons jaar af te sluiten met een LIT
buitenlands kamp. Om ervoor te zorgen dat de sfeer van in het
begin goed zit, is het noodzakelijk om te weten welke leider
eigenlijk het best bij jouw past. Vandaar een paar vraagjes die jullie
EERLIJK moeten beantwoorden (en niet valsspelen hé ;-) )
1) Een pouléke komt op een fuif/evenement naar je toe. Je
vindt het wel een leuk en mooi meisje en denkt wel dat
het iets kan worden. Je vrienden staan iets verder te
dansen in een groepje en je ziet wel dat daar ook heel
veel plezier gemaakt wordt? Hoe reageer je
A) Je laat het meisje staan, want je vindt dat je je nu nog
beter kan amuseren met je vrienden dan met dat meisje.
Een lief hebben kan later, want je bent nog redelijk jong.
B) Zo een knappe dame kan je natuurlijk niet laten voorbij
gaan! Je gaat eerst wat samen met haar dansen en plezier
maken en maakt een afspraakje voor een volgende date en
pas daarna ga je terug naar je vrienden ,want die zie je
toch elke zondag van 14 tot 18 uur op de Chiro om super
veel plezier te maken !
C) Je zegt tegen het meisje dat je even naar je vrienden gaat
en amuseert je met hen. Daarna zoek je het meisje later op
de avond nog eens op (als je ze nog vindt natuurlijk).
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2) Je komt toe op de chiro rond kwart voor 2, maar ziet tot je
grote verbazing dat er nog geen enkele topper aanwezig
is. Je bent er echter zeker van dat het vandaag chiro was
en je weet dat er nog vele vriendjes gaan komen. Wat doe
je in de tussentijd?
A) Je gaat terug naar huis om Fortnite te spelen, want je
denkt dat Fortnite leuker is dan met je vrienden van de
Chiro te spelen.
B) Je gaat bij je mama en papa staan wenen tot je vriendjes er
zijn.
C) Je hebt een goede band met iedereen dus je gaat gezellig
bij andere kinderen/leiders van de chiro staan tot je
vriendjes er zijn.
3) Het is een rustige zomerdag en je zit gezellig met je
ouders buiten te eten. Opeens komt er wesp aan en ze
komt je zwaar uitdagen. Hoe reageer je in deze situatie?
A) Je blijft agressief doen naar de wesp toe en je blijft slagen
tot ze weg is, dat is trouwens de beste tactiek.
B) Je maakt een val om de wesp te vangen en zo zorg je
ervoor dat iedereen in de omgeving veilig is.
C) Je begint zwaar te flippen en slaagt keihard naar de wesp,
je bent immers vroeger al eens gestoken en daarop heb je
een zware allergische reactie gehad
4) Mijn lievelingsvieruurtje is:
A) Lees “C"
B) Een lekker gezond fruitje zodat mijn goddelijke lichaam in
vorm blijft.
C) Maakt niet uit. Als het maar veel is
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5) Mijn lievelingsspelletjes op de chiro zijn:
A) In het begin leuke en actieve spelletjes waarbij je toch een
beetje moet nadenken. En op het einde toe rustige
spelletjes om te bekomen van de actieve spelletjes.
B) Super coole schattenjacht met op het einde een grote
verrassing.
C) Lekker actieve spelletjes waarbij je niet te veel moeten
nadenken. Nadenken en stilzitten doe je toch al een hele
week op school.
6) Mijn grootste idool is:
A) Leider Tom
B) Mega Mindy
C) Mezelf
7) Je hebt nog 1 dag te leven, wat zal je dan zeker en vast
doen?
A) In je droomauto rijden.
B) Uit een vliegtuig springen en andere gekke dingen
doen.
C) Nog eens goed amuseren met vrienden en familie, zij
waren desnoods het belangrijkste deel van je leven
geweest
8) Je komt je slaapkamer binnen en kijkt meteen naar rechts,
wat zie je?
A) Je bed
B) Mijn favoriete knuffelbeer
C) Een muur
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9) Het meest magische/mooiste/coolste moment op een
chirokamp is:
A) Tweedaagse
B) Samen douche met mijn maten
C) Het avondlied zingen tijdens het kampvuur
10) Deze activiteit(en) moeten we dit jaar zeker eens gedaan
hebben om een geweldig chirojaar te hebben
A) Karten
B) Eens naar jumpfactory gaan
C) Nekeer lekker gaan chillen aan de Donk of aan de Pit
Je antwoordde het vaakst: A
Dan lijk je op mij, Anton De Boeck, de eerste leider in het alfabet. Ik
zit al van bij de sloebers op de Chiro en dit is mijn eerste jaar leiding.
Ik doe Handelswetenschappen in Gent dus als er iemand wilt
investeren in iets dan ben ik de man om raad aan te vragen. Ik doe
ook al heel mijn leven aan sport dus aan actieve spelletjes zal er een
overvloed zijn. Maar ik weet zeker dat het met deze twee kanjers
van medeleiders het zeker en vast een top jaar zal worden.
Topperleiding wordt goe dit jaar!!!
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Je antwoordde het vaakst: B
Heb je het meeste antwoord B geantwoord, dan is je favoriete
leider Rembert Matthys. Sommige van jullie kennen me misschien al
van op kamp of van zondag op de Chiro. Maar dit is mijn eerste jaar
leiding. Ik studeer chemie in hogent en zit al 12 jaar in de Chiro. Ik
heb super veel zin om super toffe zondagen te hebben met jullie.
Samen met mijn 2 medeleiders wordt het een Fantastisch jaar !!

Je antwoordde het vaakst: C
Je lijkt het meest op hem, Joren Blommaert, maar uiteraard kennen
jullie hem al van vorig jaar. Deze biomedicus is van jongs af altijd in
contact geweest met de chiro en hij kent dus alle kneepjes van het
vak. Hij heeft ook al menig jaren ervaring in het chiroleven zelf. Na
12 jaar als gast is hij nu toe aan zijn 2de jaar bij de leiding. Hij is de
ancien van de topperleiding, maar is er rotsvast van overtuigd dat
het samen met de 2 medeleiders een geweldig jaar gaat worden.

HET GAAT EEN GEWELDIG JAAR WORDEN TOPPERS!!!!
Groetjes jullie leiding xxx

20

Artikel van de Tippers

Tijd van je leven
Iedereen welkom!
Plezier gegarandeerd 
Pret tot en met!
Elke zondag weer feest!
RUSTIG OF RUIG? DAT MAAKT NIET UIT!
Super mega fantastische leidsters

Hey allerliefste tippertjes,
Meet jullie nieuwe leidsters!!!
Wij zijn er helemaal klaar voor, we hopen jullie ook!
Dit jaar wordt 1 groot feestjaar, vol plezier en zotte dingen.
Wij gaan er alles aan doen om van dit chirojaar een
onvergetelijk jaar te maken!
En dit alles is nog maar de aanleiding naar een mega cool
kamp!
See you Sunday (liefst every Sunday )
Dikke kus, Marie & Ruth xxxx
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Artikel van de Kerels
Geachte entrepreneurs en potentiële aandeelhouders
Reeds meermaals probeerden wij jullie te bereiken via onze 2
knapen Boyd Hoek (links op foto) en Jia Ruan (rechts op foto)
met talloze youtube-ads. Deze 2 stopte met hun middelbare
schoolcarrière en schaalde maar liefst binnen de 18 maanden
hun SMMB naar €10k+ p/m. Klinkt dit als Chinees voor jullie?
Niet getreurd!

Jullie zullen in de nabije toekomst worden opgeleid door een
trio van succesvolle investeerders. Wij leren jullie in een mum
van tijd de benodigde skillz om jullie eigen imperium uit te
bouwen binnenin de business wereld. Van een social media
marketing bureau tot real life huis-aan-huis verkoop.
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1. Verduidelijkende grafiek van de marktkoers

Wij hebben nog een 7-tal openstaande vacatures voor: CEO,
Fire master, Online administrator, Wingman, Music maestro
en Overal supervisor.
Tot slot nog enkele wijsheden die jullie al snel uit het hoofd
mogen leren:
“Als ze zeggen dat bouwvakkers miljoenen verdienen waarom
rijden ze dan geen lambo?” Met E-commerce kan je
miljoenen maken.
“I have never let my schooling interfere with my education”
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Twijfel niet langer en start jullie exclusieve en bijna gratis training
nu! Dit alles wordt aangeboden door niemand minder dan

G. Janssens aka Gegie
 niet
Ethical
manager
Twijfel
langer
en start jullie exclusieve en bijna gratis training
 alles
Financial
nu! Dit
wordtdirector
aangeboden door niemand minder dan

R.
aka
Psycho
G. Lissens
Janssens
aka
Gegie





Communication
Ethical manager officer
Mental
Financialsupport
director

M.
Contrynaka
akaPsycho
Mitch
R. Lissens





Creative directorofficer
Communication
Transport
leader
Mental
support

M. Contryn aka Mitch
 Creative director
 Transport leader

2019 ©opyright
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Artikel van de Tiptiens

Liefste Tip10s,

Het nieuwe chirojaar staat alweer voor de deur en
jullie spiksplinternieuwe leidsters zijn er 100%
klaar voor om er samen met jullie in te vliegen en
een hoop kattenkwaad uit te halen. We beloven
jullie er een te gek jaar van te maken. Op de pagina
hiernaast vinden jullie alvast ‘een emmerlijst’ met
de dingen die we voor jullie in petto hebben en die
jullie zullen moeten realiseren. Het is de bedoeling
dat jullie deze op het einde van het jaar allemaal
kunnen afvinken!
Wij kijken heel erg uit naar de zotte dingen die we
samen gaan beleven!
XOXO Jullie allerliefste en mega gekke leidsters,
Lore en Leen (aka L&L)
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o Maak je belachelijk in het
openbaar
o Pimp je kapsel op kamp
o Hou de mascotte in leven
o Eet frietjes tijdens de chiro
o Doe een actie voor de
groepskas
o Hou een heuse eetwedstrijd
o Slaap onder de
sterrenhemel
o Kom in de VLAM
o Zet je in voor het goede doel
o Kom op de radio
o Kom tijdens de winter in
blote benen naar de Chiro
o Ga ongelofelijk vuil naar
huis
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o Ga op buitenlands bivak
o Hou een pyjamafeestje op de
Chiro
o Voer een performance op voor
publiek
o Eet Marshmellows rond een
kampvuur
o Bouw een reuze sneeuwman
o Hou een ‘toertjesachternoen’
o Eet impulsief een ijsje
o Ga op weekend naar een grote
stad
o Hou een filmmarathon
o Ga Driekoningen zingen
o Nodig vrienden uit op de
vriendjesdag
o Hou een leefweekend op de
Chiro

Artikel van de Aspi Jongens
Attention all Aspi’s
John Wick is in great danger, and he needs your help to wipe all
the andere groepen in de Chiro van Opstal.
But to do this, he needs goeie Aspi’s and a couple of chug jugs.
To help him, all he needs is your moms credit card number, the
three digits on the back, and the expiration month and year en
€25 inschrijvingsgeld.
But, you gotta be quick so that John Wick can secure een goed
Chirojaar and achieve the EPIC... VICTORY... ROYALE

Groetjes, de twee beste leiders die ze op heel onze Chiro
konden vinden.
Bernd en Tom
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Artikel van de Aspi Meisjes

Join the
aspiarmy!!!
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And make
the chiro
great
again!!!

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

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.
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De Chiro kiest ervoor om de chirokledij te fabriceren in sociaal eerlijke omstandigheden. Zij
sluit daarbij aan bij de campagne: “Schone Kleren van de organisatie Wereldsolidariteit.”
Een echte chirojongen/meisje van Chiro Hemo Opstal heeft op zondag het volgende aan
(uitz. voor de sloebers):
- Chirobroek of -rok
- Een rode chiro T-shirt of top
- Blauwe kousen of het kleur kousen van de groep
- Een Chirohemd of chiropull
Je kan deze kledij ook tweedehands kopen bij Els 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
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Adres in Aalst:
Molenstraat 65
9300 Aalst
Tel: 053-70 13 80

Leiding Jongens
Sloebers
Lode Verhaevert
0498/66.15.66
Lode.verhaevert@hotmail.

Maaren Buelens
0476/40.82.26
maarenbuelens@hotmail.com

Raf De Bock
0471/67.31.52
debockraf@hotmail.com

Speelclub
Bram Stallaert
0477/06.19.72
stallaertb@gmail.com

Daan Vandevelde
0484/39.77.83
vandeveldedaan13@gmail.com

Tim De Ridder
0474/47.28.78
deridder.tim@telenet.be

Sieben Boeykens
0468/19.26.21
sieben.boeykens@gmail.com

Quinten Leemans
0479/68.27.89
qleemans@gmail.com

Seppe Klinkaerts
0479/59.35.02
seppeke.k@hotmail.com

Yarick Peleman
0479/68.27.89
Yarickp10@gmail.com

Gillis De Visscher
0479/09.43.16
gillisdevisscher@gmail.com

Rakkers
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Tt o p p e r s
Joren Blommaert
0496/29.61.55
j.blommaert.jb@gmail.com

Rembert Matthys
0491/88.38.38
rembert.matthys1@gmail.com

Anton De Boeck
0491/63.07.96
antondeboeck2001@hotmail.com

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

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

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

Aspi’s
Bernd Vandenhende
0491/41.15.64
bernd.vandenhende@gmail.com
Tom Stallaert
0470/69.34.63
tom.stallaert@hotmail.com
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Leiding Meisjes
Sloebers
Renke Keppens
0499/73.53.17
keppensrenke@hotmail.com

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

Marthe Blommaert
0499/74.05.39
marthe.blommaert@hotmail.com

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

Amber Wijckman
0470/22.54.56
amber.wijckman@hotmail.be

Amelie Vandenhende
0493/56.44.60
amelie.vandenhende@gmail.com

Kwiks
Vreni Peerlinck
04979/02.62.43
vrenipeerlinck@gmail.com

Lien Piessens
0475/64.96.53
lienpiessens2000@gmail.com

Tine Van Hauwermeiren
0496/24.30.44
tinevanhauwermeiren@icloud.com
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Tippers
Ruth Blommaert
0468/18.82.95
Ruth.blommaert@hotmail.com

Marie Callebaut
0477/09.46.43
mariecallebaut@hotmail.com

Tiptiens
Leen Vandevelde
0471/85.33.21
leenvandevelde1999@gmail.com

Lore Piessens
0471/56.60.14
lorepiessens@gmail.com

Aspi’s
Lies Van Engelgem
0492/95.18.87
lies.vanengelgem@gmail.com
Loran Buelens
0479/77.12.60
loranbuelens@hotmail.com

34

Hoofdleiding en VB’s
Hoofdleiding Jongens:
Raf De Bock
0471/67.31.52
debockraf@hotmail.com

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

Hoofdleiding Meisjes:
Leen Vandevelde
0471/85.33.21
leenvandevelde1999@gmail.com

Vreni Peerlinck
04979/02.62.43
vrenipeerlinck@gmail.com

Volwassen begeleiders:
Maarten Van der Jeugt
Kalkenstraat 133a
9255 Buggenhout
0475/48.85.91
maartenvdj@hotmail.com

Nele De Wilde
Judocus Rogmanstraat 3
9255 Buggenhout
0473/85.21.50
de_wildenele@hotmail.com
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Tijd om te kleuren
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Tijd om te zingen
DD ee kk ii kk kk ee rr

CC hh ee rr ii oo

Aan de oever van de Dijle,

Cherio, Cherio op den Opstal daar zingen ze zo:

diep verscholen in het riet.

Weg met de zorgen en hier met dat bier,

Zat een kleine jonge kikker,

Zijn we van Opstal of zijn we van hier?

bij zijn moeder op de knie.

En zolang dat den opstal bestaat
Zal ’t gemeentebestuur niet vergaan

Refrein:

Ze weten wat lol is als ’t fleske maar vol is,
De rest trekken wij ons niet aan.

Van je hela hela holala hey (3x)
Hela hela ho hey hey
“ziet ge daar” zo sprak die moeder,
“ziet ge daar die ooievaar?
’t Is de moordenaar van u vader,
hij vrat hem op met huid en haar”
Refrein
“Potverdomme” sprak die kleine
“ heeft die smeerlap dat gedaan.
Als ik groot en sterk zal wezen,
zal ik op zijn bakkes slaan”
Refrein

Ik blijf in Chiro geloven

Vele jaren zijn verstreken,

Ik blijf in Chiro geloven

en die kikker is niet meer.

en ik stuur een ballon naar boven,

Maar die ooievaar zijn bakkes,

want ‘t is het teken, ‘t is het verhaal

doet nog altijd even zeer

van kind‘ren dat ik je zing :
Chiro, een uitdaging.
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JJ aa aa rr tt hh ee mm aa ll ii ee dd -- GG rr ee nn zz ee ll oo oo ss CC hh ii rr oo
D
D
A
G
A
G
A
D
‘k Had laatst een gek idee
A
De leiding deed ook mee
G 			A
We speelden zondag reisje rond de wereld
D
Met Ribbels naar Japan
A
Aspi’s naar Pakistan
G 			A
In Spanje speelden we Bertha enorma
G
A
G
A
D
Een schipper nam ons mee
A
Voer ons over zee
G 		
A
We moesten geen centje betalen
D
Aan de Chinese muur
A
Sloeg ik een mal figuur
G 		
A
Toen ik voetbalde met mijn handen
G
A
En wie je bent dat maakt niet uit
G		
A
Waar je ook bent, roep heel luid
D 		
A
Em
Bm
Breek grenzen open en ga op avontuur
Em
Bm
A
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
D 		
A
Em 		
Bm
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
Em 		
Bm 		
A
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro

D
A
G
A
D
Heel de aardbol rond,
A
Leren met open mond
G
A
Heel verbaasd van wie tegenkwamen
D
Anders en toch gelijk
A
Verbreden onze kijk
G 		
A
Chiro beleven we allemaal samen
G 		
A
En wie je bent dat maakt niet uit
G 		
A
Waar je ook bent, roep heel luid
D
A
Em Bm
Breek grenzen open en ga op avontuur
Em
Bm
A
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
D 		
A
Em
Bm
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
Em 		
Bm
A
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
F
Am
G
En wie je bent, dat maakt niet uit
F
Am
G
De grenzen openen voluit
F
Am
G
F
G
Pak je zak, trek eropuit
D 		
A
Em Bm
Breek grenzen open en ga op avontuur
Em
Bm
A
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
D 		
A
Em
Bm
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
Em 		
Bm 		
A
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
D
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Bedankt

40
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Sila 1

9255 Buggenhout
Krapstraat 202
052 34 58 38

Charel’s Ijs

Schoolstraat 57
9255 Buggenhout

Uit sympathie:

Hendrick Vermeiren
Wheels en Bikes

Hoge Jan 62, B-9255 Buggenhout
+32 (0)475 38 07 79

Fertinel

Hoogweg 94,
9255 Buggenhout
052 33 33 57

Dirk Stallaert en François suys
Gemeenteraadslid en schepen

Peter De Vos

9255 Buggenhout
Bovendonkstraat 149
palettenpeterdevos@skynet.be
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Schoonheidssalon Enny
9255 Buggenhout
Schoolstraat 7
052 34 02 27

Café den bokkal
Missiestraat 23
9255 Buggenhout
052 34 05 23

Uit sympathie:

Lawrence Lemmens

De tuinkamer
Molenstraat 82
9255 Buggenhout
0476 58 57 83

Picco Bello

Stationsstraat 3,
9255 Buggenhout
Tel. 052 52 81 15

Stefan Vermoesen
Opwijksestraat 157 A,
9280 Lebbeke
052 48 18 23
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Surf naar: trooper.be/hemoopstal voor
de hele lijst winkels en om mee te
sparen voor het buitenlandskamp van
2020

