
 

  

’t Chirogazetje 
--- Lezen kan ernstige gevolgen hebben --- 

Chirojaar 2022-2023                  Verschijnt als ’t nieuw werkjaar begint  

 

 

 
Onafhankelijk blad voor chirojeugd en ouders gebracht door de tijdelijke Penneridders  

 

 
Werkten mee aan deze uitgave: Julie Neyens, Danaë Vincke, Dries Neyens en Ciani Cavey 

 

 
Onze chirosite: www.chirowijnendale.be 

Check ook onze chirofanpagina op facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728

http://www.chirowijnendale.be/
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728
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Voorwoord 
 
 
Beste Jomada’ers 
 
Hier zijn we weer hoor! Na een spetterend kamp wordt ondertussen weer het volgende 
Chirojaar voorbereid. De inschrijvingen, de spanning over wie jouw leiding wordt en de vele 
nieuwe leden die onze Chiro zullen vervoegen worden overtuigd. Daarnaast wordt er al 
nagedacht over welke spelletjes het tofste zijn van allemaal zodat we ook dit jaar jullie kunnen 
overweldigen met een lading super coole spellen getint met een vleugje creativiteit. 
 
Waarschijnlijk lopen jullie nu al over van nieuwsgierigheid en we willen jullie dan ook niet 
langer tegenhouden om verder in het boekje te ontdekken wie jouw leiding is, welke goeie 
mopjes er nu weer verstopt staan in het boekje. Of kleur je toch liever die mooie kleurplaat in?  
 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 
 
Groetjes,  
De leiding  
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Jaarthema: CHIROHIRO'S 
 

Waarom Chirohiro's? 
 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het eerst een toneeltje 
maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid.st.er die de fuif coördineert. Een oud-
leid.st.er die de financiën beheert. Een kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke 
Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze 
eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. 
Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen aan! 
 
Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Een 
beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we 
verder naar een betere versie van onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens 
‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit :D. 

 

De drie pijlers van Chirohiro’s 

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten! 

Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, elke superheld heeft 
altijd een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken, dat ze inzetten om het goede te doen in de 
wereld. 
In de Chiro is dat ook zo. Iedereen heeft eigen talenten die je kan inzetten om je eigen 
werking een stukje te versterken en mooier te maken. 
 
In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een eigen 
superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te ontdekken op veel 
verschillende manieren. Ze worden daarbij geholpen door hun leid.st.ers, die hun superkracht 
als Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren met elke week opnieuw 
een leuke insteek, krijgen de leden de kans om hun superkracht te vinden. 
 
De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te ontplooien. Ze geven hun 
Chirowerking een persoonlijke toets en kunnen ook tijdens evenementen of tijdens de 
leidingskring schitteren door hun eigen ding te doen. 
 

“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.” - Superman 

(Superman) 

 

 



 

4 

 

Chirohiro's zijn nooit alleen! 
Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 'Teamwork makes the dream 
work!' Kijk maar naar de Avengers, de Power Rangers, ROX of Justice League. In de Chiro staan 
we nooit alleen. Als we een probleem hebben, mogen we er zeker van zijn dat er achter ons 
een superheldenteam klaar staat om ons te versterken waar we hulp kunnen gebruiken. 
 
Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons kwetsbaar op te stellen 
als we ons onzeker voelen en een helpende hand van pas komt. 
 

“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred Pennyworth (Batman) 
 
Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Een diversiteit aan perspectieven 
geeft een meerwaarde aan elke discussie of organisatie van Chiroactiviteiten. We praten op 
een open manier met elkaar en slaan de handen in elkaar om samen aan Chiro te doen! 
 

“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince (Wonder Woman) 
 

Ervaren Chirohiro's geven het goeie voorbeeld! 
De Chiro bestaat al heel lang. Dat heeft er voor gezorgd dat er door de jaren heen Chirohiro’s 
zijn die elkaar gevonden hebben in bepaalde gemeenschappelijke interesses. Die 
kadersuperhelden ontfermen zich over grote regio's van lokale Chirogroepen of bundelen 
hun krachten om de Chiro te versterken in inhoudelijke thema's. 
Die Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlights zetten. Op die manier 
willen we onze bestaande kennis en expertise blijven aanbieden aan onze volledige 
jeugdbeweging. 
 
Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen hebben Chirohiro’s in 
de oud-leiding die nog altijd klaar staan om te helpen wanneer leiding hen nodig heeft. Ook 
hun expertise willen we met ‘Chirohiro’s’ in de kijker zetten! 
 

“With great power comes great responsibility.” - Ben Parker (Spider Man) 
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De afdelingen 

Ribbels 

Dag lieve ribbels, 

 Dit jaar staan er opnieuw 5 enthousiaste leiders/leidsters voor jullie klaar om er 
weer een fantastisch jaar van te maken!! 
Maak jullie maar al klaar om iedere zondag topspelletjes te spelen, je vuil te 
maken en te ravotten.  

Wat doen we nog meer in de chiro?  

⎯ Veel vriendjes maken  

⎯ Genieten van elk moment  

⎯ Lekkere vieruurtjes eten  

⎯ Heeeel erg vuil worden (sorry mama en papa)  

⎯ En ook natuurlijk op chirokamp gaan!!  

Mama en papa, zoals je leest zullen we af en toe wel eens vuil worden dus zet de 
wasmachine al klaar met een voorraad aan wasproduct en een paar wasknijpers 
voor op jullie neus ;)))  

Veel groetjes en tot zaterdag Ribbel leiding xoxo 
Leidster Danaë, leider Arno, leidster Julie, leider Floren en leider Lucas 
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Naam: Danaë Vincke   
Leeftijd: 20 jaar  
Geschiedenis: 
- Rakwi (2019-2020) 
- Speelclub (2020-2021) 
- Keti (2022-2023) 
- Ribbels (2022-2023) 
Studies: 2de jaar Sociaal werk  
Hobby’s: De chiro!!! En weggaan met vrienden  
Wat vind je tof aan de Chiro?:  Je maakt vrienden voor 
het leven en kan er altijd jezelf zijn. 
GSM: 0498 76 81 73 
E-mail: danaevincke@gmail.com 

 

Naam: Julie Neyens 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2021-2022) 

- Ribbels (2022-2023) 

Studies: bachelor bedrijfsmanagment- marketing- (1ste 

jaar) 

Hobby’s: Chiro!!!! 

Wat vind je tof aan de chiro?:  

- de toffe vibe 

- de vriendschap band die je voor het leven hebt tussen 

jong en oud 

- VIZIMIIIIIII (maar ook fudeku 😉) 

GSM: 0476 02 74 30 

E-mail: julie.neyens@live.be 

 

 Naam: Floren Casier 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2022-2023) 

Studies: wetenschappen wiskunde College Torhout 

(6de middelbaar)  

Hobby’s: chiro en tennis 

Wat vind je tof aan de chiro?: Het plezier maken met 

je vrienden en het kamp.  

GSM: 0492 10 96 19 

E-mail: florencasier@gmail.com 

mailto:danaevincke@gmail.com
mailto:julie.neyens@live.be
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Naam: Arno Blieck 

Leeftijd: 23 jaar 

Geschiedenis:  

- Tito (2016-2017) 

- Rakwi (2017-2018) 

- Kaspi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Keti (2021-2022) 

- Ribbels (2022-2023) 

Werk: Dakwerken bij dakwerken Devidt  

Hobby’s: Chiro, fitnes 

Wat vind je tof aan de chiro?: Kamp, uitgaan, 

oudersfeestje 

GSM: 0470 05 18 00 

E-mail: arno.blieck@live.be 

 

Naam: Lucas Luypaert 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2022-2023) 

Studies: Mechanica VTI Torhout (6de middelbaar) 

Hobby’s: Koeien, trekkers 

Wat vind je tof aan de chiro?: De mensen. 

GSM: 0492 10 66 35 

E-mail: lucasluypaert2005@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arno.blieck@live.be
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Speelclub 

Halowa coolste speelclubbertjes, 

Zijn jullie klaar voor een mega cool fantastisch chirojaar waar we samen giga 

leuke spelletjes spelen en vuil worden??!!!  

Wij zeker wel! Dit wordt een jaar die jullie niet zullen vergeten! Trek jullie (voor 

niet zo lang meer) propere chirokleertjes maar aan,en maak jullie klaar voor 

geweldige’ spelletjes samen met al je vriendjes en vriendinnetjes. Wij verlangen 

er alvast naar om weer lekker te ravotten en vuil te worden, maar vooral om 

weer een heel jaar veel plezier te maken  

Tot snel  jullie allerliefste leuke stoere leiding 

Alexine, Senne, Ciani, Lieselotte en Jorrit 

 

Naam: Alexine Vanhee 

Leeftijd: 20 jaar (tram 2 al!) 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2019-2020) 

- Rakwi (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

- Speelclub (2022-2023) 

Studies: 3de bachelor Geneeskunde (Ugent) 

Hobby’s: Chiro= superieure hobby, verder ook 

jaarpraesidium van de VGK, shoppen & koffietjes 

drinken 

Wat vind je tof aan de chiro?: De eeuwige 

vriendschappen die je maakt, het gezamenlijk afzien 

om dan allemaal samen te genieten van het resultaat!  

Chiro, das ervaringen en leren voor het leven! 

GSM: 0491 08 39 46 

E-mail: alexine.vanhee@gmail.com 

  

mailto:alexine.vanhee@gmail.com
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Naam: Lieselotte Dekoninck 

Leeftijd: 23 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2016-2017) 

- Speelclub (2017-2018) 

- Rakwi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Tito (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

- Speelclub (2022-2023) 

Werk: Verpleegkunde bij Idewe  

Hobby’s: chiro en fitness 

Wat vind je tof aan de chiro?: De leuke momenten en 

herinneringen die je maakt met een superleuke 

leidingsgroep/leden.  

GSM: 0471 36 45 42 

E-mail: dekonincklieselotte@gmail.com 

 

 

Naam: Senne Defoort 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis:  

- Ribbels (2021-2022) 

- Speelclub (2022-2023) 

Werk: Schrijnwerker  

Hobby’s: Karting, chiro  

Wat vind je tof aan de chiro?: De toffe leiding 😉  

GSM: 0468 30 38 96 

E-mail: senne.defoort@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dekonincklieselotte@gmail.com
mailto:senne.defoort@hotmail.com
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Naam: Ciani Cavey 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis 

- Speelclub (2022-2023) 

Studies: Bouw  

Hobby’s: Voetbal 

Wat vind je tof aan de chiro?: De leuke spelletjes op 

zondag en het kamp natuurlijk   

GSM: 0492 50 16 66 

E-mail: cianicavey41@gmail.com 

 

 

 

Naam:  Jorrit Beke 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2022-2023) 

Studies: Elektrische instalatie technieken  

Hobby’s: zwemmen, zwemtraining geven 

Wat vind je tof aan de chiro?: Dat de chiro mij elke 

keer een leuke zondag bezorgt. 

GSM: 0494 93 70 61 

E-mail: jorritbeke@outlook.com 
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Rakwi 

Dag lieve rakwi  

Maak je maar klaar voor een zeer energiek en fantastisch nieuw werkjaar in de 
chiro. Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook? 
Bereid je alvast maar voor op super coole, fantastische superdeluxe vuile 
spelletjes en zo veel meer… 
Gooi je schoolboeken maar al de kant en raap je Chiro kleren en goed humeur al 
bij elkaar. De leiding heeft veel in petto voor jullie op nieuwe fenomenale 
zondagen.  

Groetjes van jullie tofste leiding 

 

Naam: Charlotte Neyens 

Leeftijd: 20 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Rakwi (2021-2022) 

- Rakwi (2022-2023) 

Studies: bachelor orthopedagogie (3de jaar) 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! 

Wat vind je tof aan de chiro?: De spelletjes op zondag, 

samenzijn met de leiding, chirokamp = leukste 10- 

daagse van het jaar. 

GSM: 0472 72 79 29 

E-mail: charlotte.neyens@live.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:charlotte.neyens@live.be
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Naam: Niel De Bosschere 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

- Rakwi (2022-2023) 

Studies: Architectuur (Lucas school of arts) 

Hobby’s: Voetbal en chiro ofcourse  

Wat vind je tof aan de chiro?: Ik vind het leukste aan 

de chiro dat je altijd een bende maten hebt waarmee 

je activiteiten of leuke dingen mee kan gaan doen. 

GSM: 0495 99 17 63 

E-mail: nieldebosschere2612@gmail.com 

 

 

 

 

Naam: Robbie Blieck 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

- Rakwi (2022-2023) 

Studies: Hout 

Hobby’s: chiro, fitness 

Wat vind je tof aan de chiro?: Kamp, de spelletjes, de 

vrienden, de feestjes en de uitdagingen  

GSM: 0483 64 35 29 😉  

E-mail: robbieblieck0903@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nieldebosschere2612@gmail.com
mailto:robbieblieck0903@gmail.com
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Naam: Femke Vannieuwenhuyse 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2017-2018) 

- Rakwi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

- Rakwi (2022-2023) 

Werk: Ergotherapeut  

Hobby’s: zwemmen, afspreken met vrienden en 

natuurlijk ook… DE CHIRO!!! 

Wat vind je tof aan de chiro?: De vele lachende 

gezichtjes van de kindjes tijdens de spelletjes en de 

leuke feestjes met de leiding.  

GSM: 0493 07 97 64 

E-mail: femke180100@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:femke180100@gmail.com
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Tito 

Dag liefste tito’s  

Hier jullie favoriete leiding, zijn jullie klaar om er dit jaar opnieuw een top jaar 

van te maken??? 

Vol met toffe spelletjes, ravotten en andere top activiteiten. 

Ook zullen we jullie dit jaar helpen in de 1ste stappen van jullie middelbare 

schoolcarrière, door al onze levenswijsheid. 

Als jullie zelfs maar een klein beetje opnemen van de intelligentie van jullie 

leiding zullen jullie echte Chiro kraks worden. Dus smoet jullie kietjes maar al in 

voor een top startdag. Ook zullen we jullie klaarstomen voor het kamp waar de 

meeste van jullie een 1ste  keer in een tent zullen slapen en eindelijk bij de 

oudsten behoren.  

Hopelijk zien jullie het een beetje zitten, wij staan alvast te popelen voor er 

opnieuw een top werkjaar.  

Vele groetjes jullie leiding Dries, Fleur en Carola 

Naam: Carola Schuyesmans (GROEPSLEIDING) 

Leeftijd: 23 jaar 

Geschiedenis: 

- Vlinder (2016-2017) 

- Kaspi (2017-2018) 

- Ribbels (2018-2019) 

- Rakwi (2019-2020) 

- Keti (2020-2021) 

- Speelclub (2021-2022) 

- Tito (2022-2023) 

Werk: Ergotherapeut  

Hobby’s:  Piano spelen, eens goed gaan eten of een 

terrasje doen met vrienden, kickboksen, fitness en 

uiteraard DE CHIRO. 

Wat vind je tof aan de chiro?:  Het is een tweede 

familie waar je fantastische momenten mee beleeft, je 

kan je samen met je leden helemaal smijten en herinneringen maken. 

GSM: 0473 28 01 21 

E-mail: carola.schuyes@hotmail.com 

  

mailto:carola.schuyes@hotmail.com
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Naam: Dries Neyens 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2021-2022) 

- Tito (2022-2023) 

Studies: Hernieuwbare energiesystemen 

Hobby’s: chiro, voetbal 

Wat vind je tof aan de chiro?: De vrienden die je 

maakt, op kamp gaan en spelletjes maken voor de 

kinderen  

GSM: 0470 23 57 15 

E-mail: dries.neyens2002@gmail.com 

 

 

 

Naam: Fleur Vannieuwenhuyse (GROEPSLEIDING) 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

- Tito (2022-2023) 

Studies: Media en entertainment business 

Hobby’s: CHIRO NATUURLIJK 

Wat vind je tof aan de chiro?: ALLES!! De band met de 

leden en tussen de leiding, de goeie sfeer, de leuke 

spelletjes die we spelen, vuil worden, … en je kan er 

vooral jezelf zijn   

GSM: 0470 04 04 20 

E-mail: fleurvannieuwenhuyse1806@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dries.neyens2002@gmail.com
mailto:fleurvannieuwenhuyse1806@gmail.com
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Keti  
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Naam: Fien Vancoillie (GROEPSLEIDING) 

Leeftijd: 23 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2016-2017) 

- Ribbels (2017-2018) 

- Kaspi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Tito (2020-2021) 

- Speelclub (2021-2022) 

- Keti (2022-2023) 

Werk: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro, duuhn! 

Wat vind je tof aan de chiro?: Het samenzijn met 

iedereen, de lachende gezichtjes en de mooie 

vriendschappen! 

GSM: 0496 17 96 42 

E-mail: fienvancoillie@gmail.com 

mailto:fienvancoillie@gmail.com
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Naam: Stijn Deboysere 
Leeftijd: 22 jaar 
Geschiedenis: 
- Tito (2017-2018) 
- Ribbels (2018-2019) 
- Keti (2019-2020) 
- Speelclub (2020-2021) 
- Rakwi (2021-2022) 
- Keti (2022-2023) 
Werk: Sanitair en verwarming (bij deco/flow hvac)  
Hobby’s: Chiro 
Wat vind je tof aan de chiro?: De leuke vriendjes  
GSM: 0483 13 08 74 
E-mail: stijndeboysere@hotmail.com 
 

 

 

Naam: Hannes Eeckeloo 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2017-2018) 

- Tito (20018-2019) 

- Rakwi (2019-2020) 

- Aspi (2020-2021) 

- Ribbels (2021-2022) 

- Keti (2022-2023) 

Studies: master gezondheidsinnovatie 

Hobby’s: chiro, paragliding, fitness 

Wat vind je tof aan de chiro?:  de sfeer en gezelligheid 

GSM: 0493 06 80 77 

E-mail: hannes.eeckeloo@gmail.com 

 

 
 
  
 

  

mailto:stijndeboysere@hotmail.com
mailto:hannes.eeckeloo@gmail.com
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Volwassen begeleider 

Naam: Lara Van de Velde 

Leeftijd: 28 Jaar 

Geschiedenis: 

- lid 2005-2011 

- leiding 2011-2017 

- VB sinds 2017 

Studies: werkt als product marketeer bij X2O 

badkamers 

Hobby’s: vergaderingen bij wonen, de was en de plas 

doen voor Sam Bonny en T-SHIRTS BEDRUKKEN 

Wat vind je tof aan de chiro?: met elke nieuwe 

leidingsploeg zie je kleine veranderingen in de 

dynamiek en sfeer, maar elke leiding zet steeds het 

plezier van de leden voorop. Dat vind ik schitterend 

om te zien. 

GSM: 0499 88 96 85 

E-mail: lara.vandevelde@hotmail.com 
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Leiding die ons verlaat 
 

Dit jaar moeten wij met veel pijn in het hart afscheid nemen van maar liefst 11 
leiding :(, dit zijn 1 voor 1 toppers die hun beste steentje hebben bijgedragen aan 
de Chiro. Dankjewel lieve ‘nieuwe’ oudleiding voor jullie inzet. De Chiro zou de 
Chiro niet zijn geweest zonder jullie. 
Wat zullen we jullie ongelofelijk hard missen. 
 
Maaaaarrr dit is geen vaarwel, maar een tot ziens!  
 
Tot bij Gino, wanneer we herinneringen zullen op halen die we voor het leven 
hebben gemaakt tijdens jullie Chiro carrière.  

Of tot op Kermisweekend wanneer we jullie zullen moeten buitensmijten 😊  
 
We love and miss you’all  
xoxo 

 
 
Emmelie 
 
Na 4 jaren trouwe dienst gaat, Emmelie vanaf dit jaar 
geen ribbeltjes meer de les kunnen spellen maar 
kindjes in Oostende, misschien kan ze de boot 
meenemen van uit Wijnendale samen met Eros. We 
zijn niet alleen een fantastische leidster kwijt, maar 
ook onze beste DJ. 
Emmelie kon als de beste omgaan met de kleine 
Ribbeltjes, of waren het de kleine kindjes in de leiding 
groep? Wie gaat er nu voor de shmink zorgen?? 
Bedankt voor de prachtige jaren zowel als lid en als 

leiding we zullen je missen dj demmelie ☹  
 
Veel succes als kleuterjuf lieve Emmelie en tot in de 
draai! 
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Eros  

 
Dit jaar verlaat onze zeekapitein jammer genoeg zijn 
trouwste schip namelijk de Chiro… Eros zorgde altijd 
voor de positieve vibes op kamp en op Chiro zondagen. 
Zonder onze beer Eros zullen de gewest dagen veel 
moeilijker worden…  
 
Veel succes als kapitein grote beer Eros we will miss 
you 
 
 
 
 

Louise  

 

Onze liefste EHBO leidster Louise verlaat ons ook ☹. 
Wie zal er nu heksenketels voor ons maken. Ook al was 
Louise haar carrière als lid maar van korte duur, ze 
heeft haar voor de volle 100% gesmeten en is toch 6 
jaar trouwe leiding geweest.  
Gelukkig staat heel VIZIMI in jouw testament Louise zo 
zal je ons nooit vergeten. 
 
Tot op een volgend sekte feestje met heksenketels 
verpleegster Louise 
 
 
 
 

Pieter  

 
De lieve knuffelbeer Pietje zal ons ook verlaten dit 
jaar… VIZIMI zal nooit meer hetzelfde zijn. 
We konden altijd rekenen op de hulp van ons pietje. 
Pieter droeg ook een mooi financieel steentje bij aan 
de Chiro door altijd zijn eigen choco en drank mee te 
doen op kamp dankjewel Pieter!  
Nu je uit de Chiro bent Pieter zal je wel tijd vinden om 
je rijbewijs te halen. 
 
We gaan je missen Peter xxx 
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Lisa 

 
Spijtig genoeg gaat onze oma op officieel Chiro 

pensioen! ☹ Lisa is jammer genoeg haar belofte 
nagekomen, of zien we haar dan toch nog terug? Merci 
Lisa voor alle jaren in de Chiro en uit de Chiro en weer 

in de Chiro 😊.  
 
We zwaaien onze favoriete stoomboot nu officieel uit! 
Tot bij Gino lieve Lisa met kala wijn en droge worsten 
(of was het gekapt?).. 
 
 
 

Gauthier  

 
Na 4 mooie leiding jaren nemen wij afscheid van 
Hoothier/Gucci/Reiger/Decangoeroe of was het toch 
Pieter?  
Ook al ben je nooit lid geweest Gauthier toch was je 
een meerwaarde aan onze leiding groep en maakte je 
spelletjes zoals niemand dat kon.  
Wie gaat er nu onze frigo vermaken, of voor plezier 
zorgen met crazy ideeën???  
 
Wij gaan je alvast missen Gauthier en onze leden ook 
veel succes en tot de volgende! 
 
 
 
 
 
 

Felix 

 
Felix verlaat ons dit jaar ook. Onze blauwe smurf en 
bikerboy. Jammer dat we die mooie jaren niet hebben 

kunnen aflsuiten op kamp ☹ (wie weet was er dan 
weer een ander haarkleurtje). 
 
Veel succes als programmeur Felix, en tot op de motto. 
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Bas 

 
Onze militair verlaat de Chiro jammer genoeg ook! 
Merci Bas voor de jaren dienst! Wie gaat er nu zo 
vroeg opstaan om op leidingsweekend alles op te 
ruimen? 
 
We zeggen niet alleen vaarwel aan Bas maar ook aan 
zijn toffe groet: ‘hartje, peace, W van Wijnendale, cup 
of care, zwaaien’. 
 
 
 
 
 
 
 

Foppe  

 
Na mooie jaren als lid en jammer genoeg maar een 
korte periode als leiding van 1 jaar, nemen we ook 
afscheid van Foppe. Wie gaat er nu als geen ander 
zwamworsten binnen slikken?  
 
Bedankt voor je inzet Foppe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yara  

 
Na een enorm lange Chiro carrière nemen wij ook met 
pijn in ons hart afscheid van Yara. Onze trouwe kassier 
die het geld tot in de puntjes telde. Kermisweekend zal 
moeilijk worden zonder jou Yara, je was onze trouwste 

sponsorjager wie zal jou overtreffen?? 😉  
 
Merci Yara voor jouw lange jaren als lid en leiding, we 
zullen je missen. 
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Sean 

 
Net zoals Foppe verlaat Sean ons ook al na een jaartje 
als leiding, maar wel een trouwe chiro fan die er al van 
het begin bij was. We zullen je ‘ACID’ stem missen 
Sean. 
 
Veel succes en tot de volgende.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Rekeningnummer Chiro  
Omdat wij ook met onze tijd mee zijn, kan het startgeld betaald worden via overschrijving. De  
inschrijvingskost is €35 euro. Het rekeningnummer is: BE 69 652-4817404-78. Stort het geld met de 
vermelding: naam kind(eren)+ afdeling. Betaling te gebeuren voor 24 september!  
 
Ouders kunnen ook korting krijgen via premies van de verschillende mutualiteiten. Vraag 
inlichtingen, want iedere mutualiteit is anders. Print ze af van de website en bezorg ze bij de leiding!  
Ook voor mensen die onder sociaal tarief vallen, vraag inlichtingen aan de leiding. 
 
Indien je recht hebt op sociaal tarief, laat dit dan zeker ook weten aan de leiding! 

 

Chirokledij 
We verplichten niemand van de leden om een uniform te dragen/kopen. Wel kunnen we, zeker vanaf 
de tito’s, het chiro uniform ten stelligste aanraden, want tijdens de chiroactiviteiten ravotten we nogal.  
De chirokledij kan aangekocht wordne in de Banier in Brugge of Roeselare. 
Meer info vind je op https://www.debanier.be/chiro.html. 
 
Er is ook een mogelijkheid om onze eigen chirotrui te kopen voor slechts 20 euro en verschillende 
embleempjes om op je trui, rok, broek of hemd te naaien. Vraag ernaar bij iemand van de leiding!  
 

 
 

  

https://www.debanier.be/chiro.html
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Chirodata 
SEPTEMBER  

24 september: startdag 
 
OKTOBER  

9 oktober: chiro 
23 oktober: chiro (gewestdag)  
30 oktober: chiro 
 
NOVEMBER 

13 november: chiro 
20 november: chiro 
 
DECEMBER 

4 december: chiro 
11 december: chiro 
Tussen 26-30 december zullen de kerstfeestje plaats vinden, dit is per afdeling apart. 
 

Startdag 24 september 

De startdag gaat dit jaar door op zaterdag 24 september, we verwachten jullie allemaal                      
’s morgens om 8u30 aan onze chirolokalen.  
Er is een startdagmis om 9u en we vragen de ouders om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn.  
Na de startdag is iedereen welkom aan onze lokalen voor een hapje en een drankje te 
benuttigen aan democratische prijzen. 
 
WAT MEE TE BRENGEN:  
Startdag is gratis. Wel moet elke kind een DRINKFLES en een LUNCHPAKKET meebrengen.  
Door deze slechte weeromstandigheden raden wij ook aan om een REGENJAS mee te nemen. 
RIBBELS: goede stapschoenen  
SPEELCLUB: een fiets met opgepompte banden 
RAKWI’S: fiets  
TITO’S: fiets, zwemgerief   
KETI’S: / 
 
 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!! TOT ZATERDAG 



 

26 

 

Trooper 
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Mopjes  
 

1. Het is groen en rond wat is het???  
 

2. Door welke Pokémon word je verkouden??? 
 

3. Wat is oranje en weet het niet helemaal zeker??? 
 

4. Hoe noem je de hond van goochelaar??? 
 

5. Waarom lachen kabouters als ze voetballen??? 
 

6. Het zit in de klas en stinkt heel erg wat is het??? 
 

7. Wat zegt een eend als hij tegen de muur loopt??? 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden: 
 

1. Kermit de knikker 
2. Pikhatsjoe  
3. Een misschien appelsientje  
4. Een labracadabrador  
5. Het gras kietelt aan hun oksels  
6. De riooLEERLING 
7. Kwak  
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Kleurplaat 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat …  

- Wist je dat we de nieuwe oudleiding gaan missen ☹  
- Wist je dat onze 10-daagse naar Geel leuk was 
- Wist je dat P.L. nu ook bij VIZIMI zit????? 
- Wist je dat we een nieuwe vb hebben namelijk K.N. 
- Wist je dat het J.N. haar schuld is? 
- Wist je dat A.V. graag op avontuur ging in Geel. 
- Wist je dat F.C. echt zotte dance moves heeft. 
- Wist je dat vaaap vaaap… 
- Wist je dat L.L. niet met de auto of fiets naar de chiro komt, maar met de 

tractor 
- Wist je dat er 7 zieke kindjes in de chiro zijn met papa K.N. 
- Wist je dat D.N. en N.D. nog kunnen jagen met 2 kogels? 
- Wist je dat J.N. goed met winkelkarren kan rijden 
- Wist je dat D.V. kermisweekend was vergeten dit jaar???? 
- Wist je dat oeps gemsit?  

- Wist je dat de kapitein het schip verlaat ☹  

- Wist je dat de beste dj van het land ons verlaat ☹ 

- Wist je dat oma op chiro pensioen gaat ☹  
- Wist je dat planche leggen nog altijd lastig is  
- Wist je dat de rode mazout duur kost  
- Wist je dat je alles aan J.B. kan vragen, maar als je iets vraagt hij het toch 

niet weet????? 
- Wist je dat F.V. in haar vrije tijd een rave non is . 
- Wist je dat de penneridders moe zijn  
- Wist je dat we 3 F.V.’s hebben 
- Wist je dat F.V. graag spiegels van auto’s rijdt  
- Wist je dat de leiding jullie heeft gemist en heel veel zin heeft in dit nieuwe 

werkjaar  
- Wist je dat N.D. nooit moe is op kamp, maar wel op kermisweekend 
- Wist je dat de gainsssss de grootste prioriteit is he R.B. 
- Wist je dat L.VDV de mama is van C.N. 
- Wist je dat een hottub warm is 
- Wist je dat er in de zee echt massa’s veel water is  
- Wist je dat je de tent van kermisweekend met 5 kan opzetten :o 
- Wist je dat wij voor onze kampaandenkens naar een kopiecent’er gaan?  
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