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Als de Chiro er niet was …
vraag ik me soms af,

wat dan?

Je zou het niet merken
aan de voorpagina’s van de kranten

en in het journaal
zou je dezelfde beelden zien.

De nieuwjaarsboodschappen
van presidenten, koningen en pausen

zouden niet anders klinken.

De wereld zou rond de zon draaien
en ’s nachts was er de maan.

Met wat geluk viel er wat sneeuw in
februari.

Als de Chiro er niet was …
vraag ik me soms af,

wat dan?

Dan hadden we zondag
geen kasteel in elkaar geknutseld
en we hadden geen grijze vegen

op ons gezicht gehad.

Dan zou ik me niet kwaad moeten maken
op die tito’s die weer liggen te lachen
en dat nadat ik al vijf keer heb gezegd

dat het stil moet zijn!

Maar ook het lege gevoel tien dagen later
alleen op mijn kamer en het besef
“ik mis die bende en hun getater”

kende ik niet.

Als de Chiro er niet was …
liep ik misschien

zomaar voorbij op straat.
Wat zouden we elkaar moeten vertellen?

Als de Chiro er niet was …
zou iemand het toch moeten uitvinden!

VOORWOORD
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FOTOVERSLAG
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DAGUITSTAP

WIST-JE-DATJES
Wist je dat…
o Er 20l soep werd gedronken op tito-weekend;
o Er spaghetti zonder vork en mes werd gegeten;
o Jarne een tweelingbroer heeft;
o Er een enquête gemaakt is voor de ouders (op de site);
o Jelle, Felix en Arend eindelijk hun rijbewijs hebben (nu nog 

Tiede);
o We tijdens de leiding-aspi activiteit zijn gaan lasershooten;
o We met +/- 30 leden op een stapelbed kunnen;
o De chiro 50 jaar bestaat en dat hebben we gevierd met een 

fantastisch weekend;
o We 30 juni op daguitstap gaan;
o Tiede meedeed aan een Europese koeienwedstrijd;
o Eef de beker van West-Vlaanderen gewonnen heeft met voetbal;
o De Rakwis een haka gemaakt hebben;
o Water nat is;
o De winnaar van de Voice lijkt op Arend;
o Sayanah binnenkort op Erasmus vertrekt naar Australië;
o Wist je dat dit wel 18 uur en 35 minuten vliegen is;
o Wist je dat dit 14952 km is;

Dag beste Chirogangers, 
Om de vakantie goed in te zetten, zijn jullie 
allemaal welkom op onze spetterende daguitstap. 
Deze vindt plaats op zondag 30 juni voor alle 
afdelingen.



Geniet nog van de laatste dagen op de schoolbanken want de 
zomervakantie is terug in aantocht. Ook dit jaar brengt de vakantie het 
Chirokamp met zich mee. We verblijven dit jaar terug in het mooie 
België, namelijk naar de Limburgse Kempen. Voor de nieuwsgierigen 
onder ons, de kampplaats is dit jaar: De Melkweg in Bree. 
Jullie mogen allen een bezoekje verwachten van de leiding tussen 1 en 
10 juli, want dan komen we rond om jullie persoonlijk in te schrijven 
voor ons tiendaags superkamp. Op dit kamp gaan we ons natuurlijk 
niet vervelen, we ontwerpen de zotste sjorringen, bouwen de mooiste 
kampen, houden een groepsdag, spelen een nachtspel en nog zoveel 
meer. Allemaal dingen die je zeker niet wil missen. 
Tijdens ons bezoek zullen we een kampbrief meehebben met alle 
nodige info, de prijs bedraagt € 102 voor deelname (overschrijven voor 
14 juli).
De leiding kijkt er alvast enorm naar uit, tot dan! 

Goed nieuws! Ook dit jaar organiseren wij weer ons befaamde 
ribbetjesfestijn! Het ideale moment om samen met andere ouders 
en leiding even na te praten over het kamp of om gewoon te komen 
smullen van onze heerlijke ribbetjes natuurlijk!!
We staan alvast met veel plezier op zondag 18 augustus klaar om jullie 
te bedienen. 
Hopelijk tot dan! Groetjes de leiding. 5

RIBBETJESFESTIJN

KAMP



EEN DAG IN HET LEVEN VAN...
ROMEE

7u00: hmm.

7u20: Ik ben nog altijd niet zo spraakzaam. 
Maar choco zal mijn mond wel doen 
opengaan. Wat deze dag wel mooier 
maakt is GEEN SCHOOL!!!

10u00: Tijd voor my daily detox routine. 
Heeeeel gezond, maar stiekem is het 
gewoon keilekker!

recept: 
1) Snij een limoen/citroen in twee
2) Snij de ene helft in brokjes
3) Pers het sap uit de andere helft
4) Pluk wat munt
5) drop alles in een drink les/kan en leng aan 
met water
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8u30: Een 
beetje 
wiskunde 
studeren!

11u30: Nog vlug wat paprika’s snijden voor 
vanmiddag.

12u50: Nog vlug wat vitamine D op doen 
vooraleer ik terug begin met leren.

16u00: Nood aan een pauze. Odette en 
Adele my favorite dogs hebben nog wat 
aandacht nodig.
Dit is Odettetje, Adele staat niet zo graag 
op de foto...

16u00: Het is vandaag vettige vrijdag! En 
hoe vettiger hoe prettiger! Helaas had ik 
iets te veel honger en is alles al op op de 
foto. #sorrynotsorry
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VERSLAG PIMPELWEEKEND
Als echte clowns, leeuwentemmers, acrobaten, circusdirecteurs … 
snelden de pimpels op vrijdag 12 april Circus Pimpalia binnen. Om 
de avond goed in te zetten aten we onze buikjes rond met heerlijke 
macaroni. Sommige pimpels vonden de macaroni zelfs zo lekker dat ze 
om een potje vroegen om de overige macaroni mee te kunnen nemen 
naar huis. ;) Om al dat eten wat te laten rusten, kropen we alvast in 
onze slaapzak. Nee, nee slaaptijd was het nog niet, we speelden 
gekke spelletjes in onze slaapzak! Daarna namen we onze slaapzak 
terug mee naar onze bedjes en droomden alle pimpeltjes erop los. 

Na een stevig ontbijt wandelden we naar De Gavers, om er hevige 
pleinspelen te spelen. Zalig was dat met het zonnetje op onze 
gezichtjes en het prachtige uitzicht! Na heel wat hevige spelen gingen 
we ook nog eventjes gaan kijken naar het superleuke speelplein, alle 
pimpels waren dan ook meteen verkocht! In de namiddag was het al 
snel duidelijk dat het circus een dier mistte. De pimpels gingen dan op 
zoek en achtervolgden de gevaarlijke ontsnapte leeuw. Dankzij de hulp 
van de pimpels zat de leeuw al snel weer veilig achter slot en grendel. 
’s Avonds mochten we het allerbeste van onszelf geven in de enige 
echt circusshow van Pimpalia! We zongen liedjes en dansten erop 
los. Ook popcorn kon zeker niet ontbreken op deze speciale avond. 
Daarna was het jammer genoeg tijd om alweer tijd om naar Beddegem 
te gaan. 

Zondagmorgen werden onze pimpels muzikaal gewekt door wat pan- 
en potgeroffel van de leiding. We zochten paaseitjes en aten ze op met 
lekkere pistoletjes. Daarna knutselden we er op los en maakten we 
jongleerballen, bliklopers en clown hoedjes. Als laatste maal aten we 
onze buikjes rond met heerlijke hamburgers. Jammer genoeg kwam 
het weekend al snel op z’n einde …

Bedankt liefste pimpels om er samen zo’n geslaagd weekend van te 
maken!
Hopelijk vonden jullie het even leuk als de leiding en zien we jullie 
allemaal terug op kamp!! 
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VERSLAG TITOWEEKEND
Dag iedereen, jullie enthousiaste titoleiding hier! We wilden de tito’s 
nog even hartelijk bedanken voor het toffe weekend dat we samen 
beleefden te Watou in het Plokkersheem van 26 tot 28 april. 
De hotdogs gaven al een goede voorzet om er een topweekend van te 
maken. Na de vermoeiende en verwarmende slaapzakspellen gingen 
(de meesten van jullie) als een roosje gaan slapen.
Goed uitgerust zijn was een must, want we startten hevig met wat 
typische pleinspelen. Na een hevig croque monsieurmaal speelden 
we een fortnite-geïnspireerd spel, waar we al kennis maakten met 
Watou dorp en het parkje dat dicht bij onze weekendplek lag. 
‘s Avonds gingen we van het ene uiterste in het andere, toen er eerst 
spaghetti van de tafel werd gegeten, dus zonder borden of bestek, 
maar erna kleedde iedereen zich in zijn/haar meest chique zelf om 
voor de casinoavond!

Het weekend is voorbij gevlogen en dat jullie met zo’n grote (met 30 
leden waren jullie!) en enthousiaste bende mee waren, geeft ons 
goede moed dat dit voor het kamp (van 21 tot 31 juli) niet anders zal 
zijn!
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VERSLAG 50 JAAR CHIRO
Uhum, uhum, uhum, aan alle leiding,vb’s, ex-leiding, kookouders en 
anderen die gekomen zijn naar onze Soirée d’Or en er samen een 
gezellig avond van maakten, proficiat. Aan allen die niet gekomen 
zijn… ook proficiat.

Ten tweede: uhum, uhum, uhum, aan alle sponsors, genodigden voor 
de receptie en feestvierders die gekomen zijn om op zaterdagavond te 
boiten (=feesten/fuiven) en te chansen (dansen), proficiat. Aan allen 
die niet gekomen zijn … ook proficiat (weliswaar iets minder).

Tot slot: uhum, uhum, uhum, aan alle leden, broers, zussen, 
ouders, tantes, nonkels, oma’s en opa’s die gekomen zijn om zich 
zondagmiddag vol te steken met allerlei versnaperingen en te 
duelleren in verschillende opdrachten, proficiat. Aan allen die niet 
gekomen zijn … ook proficiat (binnen 5 jaar krijgen jullie een nieuwe 
kans).

NIEUWE T-SHIRTS
Heb jij jouw Chirovriend(inn)en zondag in de Chiro ook al zien 
rondlopen met de spiksplinternieuwe Chiro t-shirt …? Deze kon je 
namelijk kopen op ons feestweekend van 50 jaar Chiro. Kon je er toen 
niet bij zijn: niet getreurd! Bij het binnenbrengen van jouw valiezen 
voor het tiendaagse Chirokamp, heb je namelijk nog de kans om deze 
te kopen. Iedereen moet namelijk verplicht deze t-shirt dragen bij 
vertrek en aankomst op het kamp.
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AFSCHEID HOOFDLEIDING
Hey chirovriendjes!

Het kamp laat niet lang meer op zich wachten en wij zijn al in volle 
voorbereiding om er 10 knallers van dagen van te maken!

Jammer genoeg (of ja, interpreteer gerust zelf) ga ik, Sayanah, 
dit jaar niet mee op kamp. Ik vertrek begin juli op Erasmus naar 
Australië en moet daardoor – met de grootste pijn in mijn hart – het 
chirokamp missen dit jaar :( Maar niet getreurd, want een meer dan 
waardige vervanger staat te popelen om de taak als kampleider op 
zich te nemen: Jarne Vermeulen! Hij zal er dit jaar voor zorgen dat de 
voorbereidingen vlot gaan en op kamp alles vlekkeloos verloopt.

Dit betekent ook dat jullie hém vanaf nu mogen stalken met alle 
mogelijke vragen die bij jullie opkomen in verband met het kamp. Of 
hou het toch maar bij contacteren voor prangende vragen ;) Zijn 
gegevens vind je hieronder. 

Telefoon: 0032 473 23 50 77 – Mail: vermeulenjarne@gmail.com



VERBIND DE GETALLEN!
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TROOPER
Beste ouders, leden en sympathisanten
Voor jullie lustig het internet beginnen afspeuren op zoek naar jullie 
zomeraankopen, willen we jullie er graag aan herinneren dat jullie daar 
onze chiro mee kunnen steunen, zonder daar een cent extra voor te 
betalen! GRATIS dus! TROOPER maakt dit mogelijk. Geïnteresseerd? 
Volg hieronder het stappenplan!

1. Elke vereniging heeft een unieke trooperpagina.

2. Op deze pagina staan de links naar webshops.

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar 
de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 
shopt, zonder €1 extra uit te geven.

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze 
Chiro. Super easy dus! Toch? Je zult verbaast zijn over hoeveel 
webshops er in de database van TROOPER zitten. Enkele 
voorbeeldjes uit het nog veel ruimere aanbod: booking.com, 
Zalando Lounge, Collect & Go, Cheap Tickets, Cadeaus.be, 
Coolblue België, Decathlon, De Bijenkorf, Studio 100 Webshop, 
Proximus, Take away...

Shop er dus maar op los,
De leidingsbende
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