
 



KALENDER 2021 – 2022 
 

 

19/09 Startdag       

26/09 Opstal kermis 
03/10 Nakampdag (geen chiro) 
10/10 chiro 
17/10 chiro 
24/10 chiro 
31/10 chiro 
07/11 chiro 
14/11 Activiteit jongste& oudste 
21/11 chiro 
28/11 chiro 
05/12 chiro 
12/12 chiro 
19/12 chiro 
26/12 geen chiro 
02/01 geen chiro 
09/01 chiro 
16/01 chiro 
23/01 chiro 
30/01 chiro 

 

06/02 chiro 

13/02 chiro + pensenkermis 

20/02 chiro 

27/02 chiro 

06/03 chiro 

13/03 chiro 

20/03 chiro 

25-27/03 Weekend jongste 

03/04 chiro 

10/04 chiro 

17/04 Pasen (geen chiro) 

24/04 chiro 

01/05 chiro  

08/05 chiro 

15/05 chiro 

22/05 chiro 

29/05 chiro 

05/06 chiro 

12/06 chiro 

19/06 chiro 

26/06 chiro + spaghettizwier 



Artikel van de VB 
 

Ontelbare keren te voet of met de fiets door de Oude Kerkweg 
gepasseerd. Nooit oog gehad voor de pracht laat staan het potentieel 

van de omzomende weiden. Tot die dag waarop de kans zich 
aandiende om de Chiroterreinen uit de breiden. Le coup de foudre. 

Een uitgebreid relaas van de feiten trakteer ik u graag eens tussen pot 
en pint. Hier volstaat de essentie. We grepen de unieke kans met 

beide handen en zijn sinds kort de trotse eigenaar van een 
aaneengrenzend speelbos en speelplein gelegen langs de Oude 

Kerkweg. Op wandelafstand van de Chirogebouwen en in een zee van 
rust en groen. Nog niet in perfecte (speel)staat, maar daar wordt aan 
gewerkt. Wie ons een financieel een duwtje in de rug wil geven, kan 
dat via een gift op onze pamperrekening (BE67 0000 1507 2887 met 

vermelding “Gift OJ2110”). Dankzij VZW Chirojeugd-Vlaanderen 
ontvang je vanaf EUR 40 automatisch een fiscaal attest. 

 
Geef toe, er zijn slechtere manieren om na anderhalfjaar 

dwangbuischiro de doorstart te maken. 
 

Tot binnenkort! 
 

Maarten 
 



Dag beste sloebertjes

Zoals jullie weten staan we weer aan het begin van een nieuw Chirojaar, voor
een aantal onder jullie zelfs het eerste Chirojaar ooit! Maar momenteel
hebben we nog één klein probleempje: we zijn onze afdelingsfiguur nog
kwijt… Kunnen jullie de vier nieuwe leiders helpen om hem terug te vinden?

Jippiejajee! Jullie hebben hem gevonden! Dit is Rupsje Ribbel, het figuurtje
van de Sloebers. Samen met hem en jullie vier knappe leiders gaan jullie een
vet cool jaar tegemoet!!! Maar wie zijn die vier leiders dan juist? Hieronder
stellen ze zich nog eventjes voor…

Jooow strijders Joren hier. Ik ben echt mega cool en grappig. Zonder mij zou
het maar een saai jaar worden hoor HAHHA. Als vierde jaar leider ben ik de
oudste van de groep en met mijn ervaring kan het jaar zeker niet stuk. Ook
mijn met mijn opleiding tot leerkracht kan ik jullie met raad en daad bijstaan
met huiswerk en toetsen. Ik kan trouwens echt alles. Meer hoeven jullie niet te
weten over mij. Ik geef de microfoon nu door aan Leibeer.

Joow broeders Leibeer hier. Ik ben de knappe leider van de sloebers. Een
chiro zonder mij is nog saaier dan een chiro zonder Joren. Wat kunnen  jullie
van mij verwachten? Niet al te veel. Mopje natuurlijk hé! Samen met mijn
medeleiders zal ik super leuke spelletjes verzinnen, de beste vier-uurtjes
regelen en zorgen voor 3 uur vollenbak plezier. Bereid jullie dus al maar voor
op het beste sloeberjaar ooit. Bij deze geef ik de microfoon nu door aan Gillis.

Dag sloebertjes Gillis hier. Ik ben de denker van de sloebers. Zonder mij  zou
de chiro maar op niets trekken hoor. Jullie denken waarschijnlijk dat de chiro
elke zondag voetbal, verstoppertje en petanque spelen is, maar dat is dus
totaal niet waar hé. Wij gaan natuurlijk veel coolere spellen doen. Pokémon
trainer worden, legerman worden en nog veel meer. Dit tekstje heb ik
trouwens net uit mijn duim gezogen dus beeld jullie al maar eens in wat ik in
een week tijd kan verzinnen! Ik heb alleszins heel veel zin om met jullie plezier
te maken. Bij deze geef ik de microfoon nu door aan Senne.

Joww maatjes, Senne hier, ook wel Senne voor de vrienden. Ik zit in de
Krachtbal van Buggenhout en uiteraard ook op de Chiro, het is mijn eerste
jaar als leider en ik kijk er superhard naar uit! Het komende jaar zullen jullie
mij helaas niet al te vaak zien, want voor ik begin met studeren, ga ik op reis



door Europa. Toch doe ik mijn best om mee te helpen om jullie jaar superleuk
te maken! Ook op kamp ben ik van de partij, dus zorg maar dat jullie je
inschrijven!

Hierbij weten jullie wie jullie leiders zijn dit jaar. Nu kennen jullie ons nog maar
een klein beetje, maar dat gaat zeker veranderen door elke week op zondag
naar de allerleukste Chiro van de wereld te komen. Wij zien jullie daar!







De sprookjesschool 
 

Dag liefste sloebertjes! Dit is een heel speciale uitnodiging  voor jullie. Wij willen 
jullie heel graag uitnodigen om dit jaar naar onze sprookjesschool te komen. Hier 
kunnen jullie echte prinsessen of stoere ridders worden samen met ons!  

 

Waar? Putweg 11, in Opstal 
 
Wanneer? Iedere zondag van 14u - 17u 
 
Wat gaan we allemaal doen? 
- Gek doen met de leidsters 

- Leuke spelletjes spelen 

- Uitstappen maken 

- Lekkere 4- uurtjes eten 

- …. 

Dit schooljaar  sluiten we dan af met een onvergetelijk kamp. Hopelijk hebben 
jullie er evenveel zin in als wij! Vele kusjes en knuffels, jullie prinsessenleidsters xxx 

 



 



Beste speelclubbertjes  

 

Waarschijnlijk hebben jullie de geruchten al gehoord ! Het is inderdaad de start van een nieuw mega 

de Max Chiro jaar ! En het beste is dat jullie dit jaar 4 hele knappe en intellectuele leiders hebben ! 

Jaja goed gelezen 4 leiders die hun heel het jaar gaan gooien om jullie de beste zondagen OOIT te 

geven !  

 

Maar jullie vragen zich waarschijnlijk af hoe we dat gaan doen ?! Awel hè dat kunnen we jammer 

genoeg niet verklappen aangezien het een jaar vol verassingen word ! Wat ik wel al kan zeggen is dat 

we MEGA veel leuke spelletjes gaan spelen en we gaan nieuwe avonturen beleven ! Hopelijk zien we 

jullie elke zondag van 14 tot 17 uur. Voor de beste 3 uur van de week. Tot snel !!  

 

Dikke kussen van de leiders !  

Anton, Bredly, Lennert, Rembert 

 



 



Beste aanstaande vaders, 

we hebben super goed nieuws voor jullie!! Leider Bram heeft zijn 

eerste kleine op de wereld gezet!! Als nieuwe leiding, vinden we het 

belangrijk om Bram te steunen in het vaderschap. 

We zullen daarom iedere zondag samenkomen rond 14 uur. Het is 

ook een vroege voorbereiding en ervaring voor later als jullie een 

papa zullen worden (met of zonder een knappe dochter).  

Dit Chiro jaar leiden we jullie op tot ideale topvaders en spelen we 

allerlei spelletjes die jullie later zeker kunnen uitoefenen als een 

papa.  

Wij als leiding kijken er alvast naar uit!! 

 

  

 

Tom Stallaert 
 

Bram Stallaert 
 

Maarten Decoene 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
         

 

! GEZOCHT ! 
 
Wij zijn op zoek naar toffe Kwikmedewerkers! 

 

We bieden een geweldig jaar vol avontuur, leuke 

spelletjes, lekkere vieruurtjes. We gaan van start op 

zondag 19 september! We hopen dat jullie vanaf 

dan deel uitmaken van onze zalige kwiksgroep! 

Veel liefs van jullie leidsters,                                   
 

                                                                                            

                                 

Ben jij de perfecte kwikkandidaat die wij zoeken?  

Doe de test! (Vink het vakje af als het voor jou 

van toepassing is) 

           
        Je bent een echte teamspeler 
 

   Je bent niet bang om vuil te worden 
 

   Je bent bereid om anderen te helpen 
 

   Je houdt van lekker eten J 
 

   Je staat open voor nieuwe uitdagingen 
 
      Je bent creatief ingesteld 
 

 
 
 
 

Vul hier de vacature in voor het beste 
kwikjaar van jullie hele leven J : 
 
- Naam: 
 
- Leeftijd: 
 
- Woonplaats: 
 
- Wat is jouw favoriete bestelling bij de 
Quick?:  
 
- Favoriete Chiro spelletje: 
 
- Favoriete vieruurtje: 
 
- Voor wat mogen we jou altijd wakker 
maken?: 
 
- Welk liedje mag voor jou de hele dag 
door afspelen?: 
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Joooow 

 

 

 

 

We houden het dit jaar kort. 

 

 

 

 

 

Groetjes ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jouwlitchirojaar.jouwweb.nl/ 



TIPPER-Quiz : Welke tipperleidster ben jij? 
 
Vraagje 1: Wat is de beste versiertruc om een jongen zijn hart te stelen?   

 Knipogen  

 Borst vooruit en gat naar achter  

 Met je tong over je lippen  

 Twerken  
 
Vraagje 2: Wat is je lievelingseten?  

 Het eten op kamp  

 Als het maar veggie is xd  

 Ribbekes  

 Het duurste op de kaart  
 

Vraagje 3: Welke epische schijf wil jij horen op een feestje?  

 Brood voor morgenvroeg van Bart Peeters  

 Niels Destadsbader aaaa 

 Vuurwerk van Camille  

 Enamorada van Belle Perez  
 

Vraagje 4: Favoriete spelletje op de chiro?  

 Stoelendans  

 Busspel  

 Elk spelletje want we zijn op de chiro  

 Knipoogje  
 

Vraagje 5: Wat wil jij dit chirojaar graag doen? 

 Mcdonalds, Chiara rijdt hihi  

 Samenspel met de boys  

 Tiktok dansjes maken  

 Memories maken met mijn besties  
 

Vraagje 6: Wat is je lievelingsvak op school?  

 Muzikale opvoeding  

 LO 

 Wiskunde  

 Geschiedenis  
 

Vraagje 7: Wat is je favoriete serie? 

 De verhulstjes  

 Fc de kampioenen  

 Thuis  

 Ik kijk geen series  
 
 
 



Vraagje 8: Wat is je (dichtstbijzijnde) schoenmaat?  

 37 

 36,5  

 38 

 39  
 
Vraagje 9: Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 

 Chillen op het chiroplein  

 Serieke kijken  

 Dansen  

 Shoppen  
 
Vraagje 10: Wat doe je als je vriendin liefdesverdriet heeft? 

 Doen alsof ik luister  

 Negeren  

 Netflix en chill met haar  

 Intellectueel psychologisch advies geven  
 
Heb jij het meest het ruitje dan ben jij Leidster Marthe:  

 Dan ben jij een echte lachebek. Je geniet van tijden met je 
vriendinnen, maar je vindt het zeker niet erg om even 
alleen te zijn. Verder knal je graag op vlaamse klassiekers 
en geniet je van de natuur.   

 
Heb jij het meest het klavertje dan ben jij Leidster Chiara:  

 Dan ben jij echt een tank. Je kan alles aan en staat sterk in je 
schoenen, maar soms kan je even tot rust komen met Niels 
Destadsbader in je oren. Je houdt van chillen, dansen en 
puntje puntje puntje.  
 

 
 
Heb jij het meest het hartje dan ben jij Leidster Kato:  

 Dan ben jij een echte strijder. Je zet je in voor de volle 100%, 
je haalt genoegen uit de leuke dingen die je doet. Het leven is 
een avontuur en je grijpt het met beide handen.  

 
 
 
 
Heb jij het meest de schoppen dan ben jij Leidster Renke:  

 Dan ben jij een echt feestbeest. Je kan elke jongen hun 
hartje sneller doen slaan met je twerk/dansskills van jou. Je 
bent er altijd voor je vriendinnen met wijs advies en een 
luisterend oor.  

 



Beste Kerels 

 

Welkom in het nieuwe chirojaar. Voor velen van jullie is het 

je eerste jaar als kerel. We zullen kort schetsen wat dit 

betekent. 

Ten eerste werken wij als Chiro vanaf dit jaar samen met 

jullie scholen, dit wil zeggen dat het informatieve 

zondagen worden en je nadien wat taken meekrijgt die je 

thuis moet afwerken. 

Ook wil dit zeggen dat er af en toe een test zal worden 

gehouden om je kennis op te volgen. Deze kunnen ook op 

zaterdagen plaatsvinden. 

Tot slot zijn er uiteraard ook examens die zullen 

plaatsvinden in januari en juli. 

Als jullie op beide examens geslaagd zijn, mogen jullie 

mee op kamp en daar is het natuurlijk 10 dagen plezier 

maken. 

 

De kennis wordt jullie dit jaar aangeleerd door 3 

geweldige leidinggevende figuren! 

 

Rob, een man met een uitgebreide algemene kennis, hij 

leert jullie de knepen van vakken als 'plots verdwijnen in 

een groep' en 'vlaggenmasten stelen'. Zorg wel dat zijn 

alter ego niet naar boven komt. 

 

Yarick, de persoon die jullie zal leren hoe te spreken voor 

een groep en hoe elke maand van naam te veranderen 

zonder iemand het door heeft. 

 



Robbe, hij weet als de beste hoe je het lang kan volhouden 

op de Chiro en zal deze kennis ook graag met jullie delen 

zodat je in zijn voetsporen kan treden. 

 

Ps: wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet slagen van 

je eerste kereljaar. 

 

Chalaaz enal diene zever!!!! 

 

Yarick, Rob en Robbe 
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Vele kusjes van jullie leidsters xoxo 

Jullie kunnen ons al wat 
leren kennen door dit 
kruiswoordraadsel.  
Veel succes!       



Beste aspi’s 

Om ons artikel te beginnen starten we met een mooi veelzeggend versje: 

Op reis naar Huis  

Wij zijn op reis, Heer Jezus; wij zijn op reis naar U, Die dra ons tegemoet komt en ons vereent met U. 

Ja, wonderbare Heiland, Uw Geest woont in ons hart. Dit maakt ons sterk en rustig, vertroost ons in 

de smart. Die Geest zal ons geleiden tot aan het eind der baan, als wij Uzelf ontmoeten, met U ten 

hemel gaan. Heer, richt door dit vooruitzicht ons oog van 't aardse af en laat ons blij genieten van 

wat Uw liefd' ons gaf. Al gaan wij door beproeving, wij zijn op reis naar U en naar de hemelwoning, 

bij God bereid door U, Die in Uw grote liefde Uzelf daar gaf aan 't kruis. Wij zijn op reis, Heer Jezus, 

op reis naar 't Vaderhuis! 

 

Nu vragen jullie zich waarschijnlijk af waarom we hiermee beginnen… Wel hiervoor hebben we een 

gegronde reden. Afgelopen jaren hebben wij gezien dat het grondig is misgelopen met jullie 

generatie, de details zulle we jullie besparen anders zullen de oudjes niet zo content zijn vrezen wij… 

Er zal zeker en vast moeten gewerkt worden aan een aantal punten. Daarom hebben jullie dit jaar 

geluk met de twee meest gefatsoeneerde Chiroleiders van de afgelopen jaren. Met al onze 

levenswijsheid zullen wij jullie dan ook perfect kunnen begeleiden in dit proces. Enkele dingen die 

we dit jaar gaan proberen verwezenlijken zijn: 

- Jullie ongemanierde vettige zwijntjes omtoveren tot een echte prins op het witte paard.  

- Buiten de Chiro heb je geen andere vrienden meer.  

- Als je wil stoer doen met alcohol (een zogenaamde tweeloop trekken) zorg dan dat je het 

kan.  

- De eerste Chirozondag gaan we allemaal samen naar de kapper voor een opscheertje voor 

slechts 10 euro.  

- We gaan onszelf bekeren tot het Christendom 

- … 

Uiteraard gaan we nog niet alles verklappen maar we hebben wel nog enkele tips: 

 

 

 

  



Oke genoeg met al dat gezever.  

Onze oprechte excuses jongens voor het gelach met jullie haar (wat niet wil zeggen dat we het 

opeens mooi vinden hè).  

Nogmaals we hebben jullie doorheen de jaren geobserveerd en hebben duidelijke conclusies kunnen 

trekken dat er belachelijk veel werk is. Daarom starten we opnieuw met jullie op te voeden en 

mogen jullie je beste kleurkunsten laten zien. Op het einde van dit artikel vinden jullie een kleurplaat 

(deze moet tegen de eerstvolgende Chiro-activiteit ingekleurd zijn. De mooiste kleurplaat wint 

heuuuurlijke prijzen) op deze kleurplaat zien jullie 2 belachelijk gespierde mannen het is dus de 

bedoeling dat jullie tegen het einde van het jaar een even brede of zelfs bredere kast hebben als 

ons. 

Nog even een korte voorstelling van deze welopgevoede jonge heren op de kleurplaat.  

Seppe Klinckaert (Egfrid voor de vrienden), twee weken in een 

stabiele relatie en succesvol CEO van een groeiende onderneming, 

Klinckaert Tuinen -> vraag tijdig jullie GRATIS vrijblijvende offerte aan. 

Kwaliteiten: snelle drinker, womanizer, loyaal, multicultureel, 

talenknobbel,… 

 

Maaren Buelens (Maarten Kaasbal voor de vrienden) stabiele relatie 

van 7 maand. Jobstudent bij Klinckaert Tuinen en Artislach. Voltijds 

student bedrijfsmanagement.  

Kwaliteiten: beste tequila drinker ter wereld, hartendief, 

Amsterdamse straattaal, stripper,…  

 

Groetjes aspi-leiding 2021-2022 



Zeker niet vergeten liefste Aspi’s, er hange mooie prijzen aan vast!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

archeoloog 

leefweek 
#VET!!!!!! 

zangeres 

in looove 
<3 

spook-
chipjes 

capri-sun 

ASPI-
LEIDSTER 

ASPI-
LEIDSTER 

knappie 

sexyyy 

0496 24 30 44 

0468 18 82 95 

zout & 
peper 

KAMP!!! 

MAAK DE MATCH COMPLEET!!! 
Verbind de hartjes met de juiste megacoole 

aspileidster! 
 

Met deze 2 mega coole leidsters en een te gekke bende 
aspi’s kan dit nieuwe chirojaar niet meer stuk!! 



  



  



 



P U T W E G  1 1  
( A A N  D E  C H I R O )

ELKE  VRIJDAG  VAN  19H

TOT  20H30

MUZIEK-
KAPEL
CHIRO HEMO OPSTAL

HOU JE VAN MUZIEK SPELEN OF WIL JE HET GRAAG

LEREN?

ZIT JE IN HET DERDE LEERJAAR OF HOGER?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!

WAT DOEN WE ZOAL?

- ELKE VRIJDAG REPETITIE

- OPTREDENS

- JAARLIJKS WEEKEND

KOM GERUST MEE REPETEREN!

TOT HET DERDE MIDDELBAAR KAN JE KLAROEN

LEREN, DAARNA HEBBEN WE NOG TAL VAN ANDERE

INSTRUMENTEN.

muziekkapel@chirohemoopstal.be

facebook.com/MuziekkapelChiroHemoOpstal/



Sloeberjongens 
Gillis de Visscher  
+32 479 09 43 16 
 
Joren Blommaert 
+32 496 29 61 55 
 
Senne De Backer 
+32 478 99 30 97 
 
Tim Lybeer 
+32 487 27 50 74 
 
 
 

Speelclub Jongens 

Anton De Boeck 
+32 491 63 07 96 
 
Bredly De Pauw 
+32 478 93 54 27 
 
Lennert Van Ransbeke 
+32 474 58 54 31 
 
Rembert Matthys 
+32 491 88 38 38 
 

Rakkers 
Bram Stallaert 
+32 477 06 19 72 
 
Maarten Decoene 
+32 492 92 52 21 
 
Tom Stallaert 
+32 470 69 34 63 
 
 
 
 

 

Sloebermeisjes 
Amber Wijckman 
+32 470 22 54 56 

 
Fien Van Peteghem 

+32 479 66 36 04 
 

Lotte Detand 
+32 491 73 38 27 

 
Marthe Blommaert 

+32 499 74 05 39 
 

Ruby Van De Velde 
+32 488 67 48 10 

 

Speelclub Meisjes 
Dena Van Den Driessche 

+32 477 36 68 13 
 

Lara Van De Voorde 
+32 470 85 43 17 

 
Lotte Stallaert 

+32 476 68 13 69 
 

Loran Buelens 
+32 479 77 12 60 

 

Kwiks 
Aurelie Riemkens 
+32 479 74 16 65 

 
Hannah De Clerq 
+32 478 08 91 24 

 
Jill Perdaens 

+32 483 44 14 92 
 

Lies Van Engelgem 
+32 492 95 18 87 

  



Toppers 
Daan Vandevelde 
+32 484 39 77 83 
 
Mathijn Leemans 
+32 470 09 24 30 
 
Tim De Ridder 
+32 474 47 28 78 
 
 
 
 

Kerels 
Rob Van Nieuwenhove 
+32 456 02 73 85 
 
Robbe Lissens 
+32 471 08 29 73 
 
Yarick Peleman 
+32 491 13 74 50 
 

Aspi-jongens 
Maaren Buelens 
+32 476 40 82 26 
 
Seppe Klinckaert 
+32 479 59 35 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tippers 
Chiara Van Gyseghem 

+32 468 24 83 58 
 

Kato Sarens 
+32 476 06 43 53 

 
Marthe Moerman 
+32 494 93 75 41 

 
Renke Keppens 

+32 499 73 53 17 
 

Tiptiens 
Amelie Vandenhende 

+32 493 56 44 60 
 

Lien Piessens 
+32 475 64 96 53 

 
Marie Callebaut 

+32 477 09 46 43 
 

Aspi-meisjes 
Ruth Blommaert 

+32 468 18 82 95 
 

Tine Van Hauwermeiren 
+32 496 24 30 44 

  



Hoofdleiding 
Amber Wijckman 
+32 470 22 54 56 
amber.wijckman@hotmail.com 
 

Joren Blommaert 
+32 496 29 61 55 
j.blommaert.jb@gmail.com 
 

Tine Van Hauwermeiren 
+32 496 24 30 44 
 

Tom Stallaert 
+32 470 69 34 63 
tom.stallaert@hotmail.com 
 

VB 
Maarten Van Der Jeugt 
+32 475 48 85 91 
Kalkenstraat 133A  
9255 Buggenhout 
maartenvdj@hotmail.com 
 
hv@chirohemoopstal.be 
(hoofdleiding en VB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekkapel 
Tom Stallaert 

+32 470 69 34 63 
tom.stallaert@hotmail.com 

muziekkapel@chirohemoopstal.be 
 

mailto:hv@chirohemoopstal.be
mailto:tom.stallaert@hotmail.com

