HIPFLASH

HIPERLIE
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VOORWOORD
Hoera! Daar is hij weer, de hipflash!
Deze keer niet alleen door de leiding gemaakt maar ook door
jullie, bedankt aan alle leden die tekeningen hebben gemaakt!
In deze hipflash vind je heel wat weetjes en informatie over onze
chiro. Wat we zoal gedaan hebben dit jaar en een paar interviews
om jullie leiding, vb’s en medeleden wat beter te leren kennen.
Vergeet ook zeker de kalender niet te bekijken, want er staat nog
heel wat gepland, onder andere nog een toffe fuif voor ons 35jaar bestaan dat niet gemist kan worden.
De leidingsploeg heeft alvast zin in nog 2 maandjes chiro en
spetterend kamp!
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WAAR IS WALLY?
Zoek wally in deze hipflash!

Ik tel niet mee!
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WINNAARS
TEKENWEDSTRIJD
1ste plaats:

Linn De Braekeleer, rakwi’s
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2

Lore Clarisse,
rakwi’s
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Joni Van Uffel,
sloebers
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proficiat! Jullie prijzen kan je aan de leiding vragen :)

CHIRO
WEBSITE

Deze Hipflash is, als uitzondering op de regel,
een prachtig papieren boekje. Een boekje vol nuttige
informatie, in een leuk formaat gegoten.

Lijken dit soort boekjes bij jou thuis wel pootjes te krijgen?
Verstoppen ze zich snel als je ze net nodig hebt?
De belangrijke gegevens, aangevuld met de meest
actuele nieuwtjes en aanstormende afspraken, kan je
altijd op onze prachtige en door menig kritisch kenner
terecht gelauwerde parel van een webstek,
chirohiperlie.be, terugvinden. Daarnaast is onze
groepsleider Malte zo attent af en toe een herinnering
te sturen via e-mail.
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FACEBOOK
We roepen jullie ook op onze facebookpagina eens
te bezoeken en ons een ‘likeje’ te geven. Zo kan
ook jij op de hoogte blijven van korte verslagjes
van onze activiteiten en andere nuttige en minder
nuttige aankondigingen. Je kan ons vinden op
‘facebook.com/hiperlie’

VIND ONS
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TERUG OP

CHIROHIPERLIE.BE
FACEBOOK: CHIRO HIPERLIE
			 KORBEEK-LO

INTERVIEW MET DE MERENSEN
Chiro Hiperlie heeft twee leden van de welbefaamde
Chiro familie Merens weten te interviewen, namelijk: Tuur
(Rakwi) en Jente (Keti) Merens.
Interview door Sarah Huyzentruyt
Jente en Tuur, hoelang zijn jullie al bekend met deze
Chiro?
Wel Sarah, eigenlijk al heel ons leven. Wij gaan al sinds
ons eerste levensjaar mee op kamp. (Voor Jente al 15
jaar en voor Tuur al 11 jaar)
Wouw, dat is al lang, hoe kan dit?
Dat komt omdat onze beide ouders (Jo en Sandrine) en
onze oma (Frida) de kookploeg zijn op kamp. Dat wilt dus
zeggen dat zij elk jaar mee op kamp gaan om te koken
en wij dus ook altijd mee gingen.
En hoe vinden jullie de Chiro dan?
Jente: Leuk
Tuur: Leuk
Wat een originele antwoorden jongens!
En Jente en Tuur, gaan jullie jullie ouders opvolgen als
kookploeg later?
Jente: Nee
Tuur: Nee
Dat zullen ze vast wel jammer vinden!
Maar Jente, hoe vind je het dan eigenlijk dat
je ouders kookploeg zijn?
Soms is het wel handig en leuk maar soms
is het ook niet leuk. Ze weten namelijk altijd
wanneer ik stout was/ben. (;
Ik vind het wel leuk dat ik de leiding en
oud-leiding goed ken! (:
Kamp Bocholt 2003

kamp Kaulille 2004
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AFGELOPEN
EVENEMENTEN
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STARTDAG
Sommigen zeggen dat het de mooiste dag van het jaar is! En ja dit zou
best wel eens kunnen: elk jaar weer kijkt elk individu met een Hiperliehart
hier naar uit: de start van het nieuwe jaar. Vanaf het kamp gedaan was, viel
iedereen in een diepe put, maar 21 september kropen we er allemaal terug
uit met meer verwachtingen dan ooit te voren. Het is voor elk van ons een
speciale dag: de kleinsten die voor het eerst het heilige terrein van de Chiro
betreden, de oudere leden, die niet meer kunnen wachten
wie hun leiding wordt en natuurlijk de leidingsploeg, die zoals altijd het vorige jaar probeert
te overtreffen!
We

We begonnen zoals elk jaar een
halfuurtje vroeger, zodat
iedereen zich kon inschrijven en rustig kon
afscheid nemen van zijn ouders. Hierbij vloeiden
al enkele traantjes van verdriet, maar die zouden
al gauw veranderen in tranen van geluk. Om te
beginnen op onze glijbaan van bruine zeep: plezier verzekerd! Hierna leg je een klein parcour met
vragen af en zo weet je welke
groep jij mag vervoegen
dit jaar.

Als iedereen bij de juiste afdeling stond, begon het spel. Hier ontdekt iedereen wie zijn
leiding zou worden. SPANNEEEEND! Na enkele uren
spelen, mocht elke groep zeggen wat ze dachten:
na vele juiste antwoorden (maar ook enkele foute)
kwamen ze het officieel te weten. Je kon alleen
maar blije gezichten zien! Hierna kreeg iedereen
nog even tijd om kennis te maken met zijn
nieuwe leiding en vriendjes en daarna was het alweer gedaan. Wel nog even de kans om bij te babbelen
bij een
lekkere cola of een frisse pint, maar dan moest iedereen
toch noodgedwongen huiswaarts keren. Zo begon het uitkijken naar de
volgende week weer!
Jacob

11

Jeugddag
Oktober werd weer een topmaand, en dit dankzij de spetterende jeugddag te Boutersem. Hiperlie was weer talrijk
aanwezig. Na een leutige busreis, konden we er ein-de-lijk
in vliegen!
Het regenachtige weer hield ons niet tegen! En de surfplank leek er wel echt door, en wat moeilijker voor de
gladde schoentjes. Er was een speleobox voor de echte
durfallen, zo’n nauwe, donkere gangetjes, brr, maar zelfs
sommige sloebers waren dapper genoeg. De lenige turners onder ons, leefden zich
al salto-makend uit op de trampolines. Iedereen had plots een ander kapsel , met
vreemde kleurtjes, wat een dolle boel. Het circus stond klaar voor de vele clowntjes.
En voor velen de ultieme attractie: de quads. Wat konden we goed rondscheuren
door de extra modderige velden. Ook waren er heel wat springkastelen, waar we ,
als we even een gaatje vonden, de nog overtollige energie eraf konden springen.
Heel wat plezier voor een simpele zaterdagnamiddag dus! Volgend jaar nog een
keer? Daar moeten we niet eens over nadenken!
Joyce
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Giorno

De Giorno di Ristorante van 16 november 2014 was echt een enorm
succes! Bij deze willen we iedereen bedanken die ook dit jaar aanwezig
was! 15 november heeft de leiding zitten zwoegen in de keuken om een
enorme hoop groentjes te snijden en verse lasagne te maken. Geloof me,
als je ooit toevallig eens komt kijken naar de voorbereidende dag van de
Giorno ga je nog nooit zo een grote hoop groenten hebben gezien, goed
dat we ook een keukenrobot hadden!
Zondag hadden we van zodra de zaal open was al meteen wat volk en
tegen 13u werd het echt een zottekot. Elk uur waren bijna alle tafels vol,
soms moest er een tijdje op het eten gewacht worden, maar ik denk wel
dat dat de moeite was!
Na een vermoeiend weekend zonder
accidenten en pasta’s die op de grond
vielen, konden we met een voldaan
gevoel gaan slapen. We kijken al
uit naar volgend jaar, misschien een
2-daagse editie ;)
Lotte Do
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Sinterklaas

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint, mijn
beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van
ieders kind...
Ook dit jaar was hij natuurlijk van de partij, de enige en echte Sinterklaas. Vrijdag 5
december omstreeks 7 uur verscheen hij op onze Chiro, vergezeld door zijn pieten
en paard. Eén voor één zou hij alle groepen ontvangen om snoepjes uit te delen
en cadeautjes te geven.
Eerst waren de sloebers aan de beurt, vol ongeduld konden ze niet wachten
om binnen te mogen. Na elk een kleine opdracht gedaan te hebben, waarvoor ze rijkelijk beloond werden met snoep, kregen ze een resem aan cadeaus om zich nog beter te amuseren dit jaar.
Hierna waren de speelclub aan de beurt. Ook zij kregen elk
een leuke opdracht en wat zoets, alsook enkele schitterende
cadeaus. Zo ging het voor elke groep verder. We zijn zeker
dat de rakwi’s zich een breuk zullen lachen met hun nieuwe
twister en dat de tito’s veel plezier gaan hebben aan hun nieuwe
sleetjes.
Nu alle brave kindjes geweest waren, was het de beurt aan de
twee oudste groepen. Eerst mochten de keti’s bij de Sint komen,
wat hadden die een schrik voor de goedheilig man. Maar natuurlijk volkomen onterecht, want Hij is solidair en geeft iedereen wel een
snoepje. Ze kregen zelfs ook nog enkele pakjes:…
Als laatste waren de aspi’s aan de beurt, hierbij was de Sint diep
teleurgesteld in de matige opkomst. Gelukkig waren de brave kinderen
aanwezig en de stoute niet. Hierdoor kreeg iedereen veel snoep en
schitterende cadeaus. Als verrassing had de Sint ook nog een
leuke opdracht in petto voor hun leiding, die deze met veel plezier vervulde. Hierna mocht iedereen beschikken en vertrok
Sinterklaas weer met zijn heel entourage naar Spanje.
Achteraf heeft hij nog een mailtje gestuurd om te zeggen
dat er alleen brave kinderen waren en dat hij volgend jaar
zeker terugkomt!
Jacob
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Tot volgend jaar!

BARMOMENTEN
Vorig jaar had een lumineuze aspi-leiding opeens een geniaal idee: wat als we nu eens
één keer per maand iets langer op de Chiro blijven en de ouders een drankje aanbieden. Dit was de start van de ondertussen welbekende barmomenten. Tijdens het jaar
werd dit drankje al gauw uitgebreid naar een hapje verzorgd door de aspigroep. `
Door het overweldigende succes (meestal) werd beslist dit opnieuw te doen dit Chirojaar. Zo geschiedde. Al sinds de eerste zondag van oktober staan de Aspileiding
met hun telgen klaar om de (hopelijk) talrijke opkomst te voorzien van iets lekkers. Zij
hebben het project van de vorige Aspi’s overgenomen en naar een hoger niveau getild.
Jeroen Meus en Piet Huysentruyt complimenteerden hun kookkunsten al rijkelijk en
zeker niet onterecht!
Daarnaast is het barmoment ook nog altijd de perfecte gelegenheid om de leiding
van jullie kinderen beter te leren kennen of om eens gezellig bij te kletsen met andere
ouders. En hierbij kan een drankje of hapje tegen schappelijke prijzen natuurlijk niet
ontbreken. Bijna elk barmoment tot nu toe was al een succes: de ene keer door de
lekkere brownies, die in een wip uitverkocht waren. De andere keer door overheerlijke
pannenkoeken, a la minute gebakken. Nu eens een Croque monsieur uit het vuistje,
dan weer een smakelijke American Cookie. De Aspi’s toveren het allemaal zonder
enige moeite tevoorschijn.
Al bij al kunnen we concluderen dat de barmomenten ook dit jaar weer niet te missen
zijn. Blijf daarom zeker elke eerste zondag na de maand even hangen na de Chiro en
geniet van die hemelse gerechten die proeven alsof een engeltje op je tong heeft gepist. Wees daarom allemaal welgekomen op onze volgende barmomenten!!! De Aspi’s
staan dan weer klaar met een hapje en de leiding is wederom paraat voor
een babbeltje!
Jacob
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Qukeleku

Op zondag 23 november trokken de sloebers, speelclub
en rakwi’s naar De Borre voor Qukeleku. Deze
culturele hoogdag mocht natuurlijk niet gemist worden.
We genoten er van circusactiviteiten, springkastelen,
een hele gekke maar creatieve kapper, een speleobox,
voor speelclub en rakwi’s een ontroerende voorstelling,
genaamd ‘De Sneeuwman’ en tot slot een spetterend
slotspektakel. Een heuse ballonkunstenaar mag ook niet
vergeten worden. Ook de aspi’s waren van de partij. Zij
bakten er overheerlijke hamburgers. Kortom, een
topnamiddagje chiro op verplaatsing die je zelfs vast kon
leggen in de exclusieve Qukeleku-fotobooth!
Vincent
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SCHAATSEN
Ik trek mijn stoute stoute stoute stoute schaatsen aan.
Zie me glijden, zie me springen, kijk kijk me gaan.
Ik wil niet zwemmen, ik wil niet lopen,
Ik wil gaan met die schaatsbaan, gaan met die schaatsbaan.
Op een niet zo zonnige zondag trok Chiro Hiperlie, zoals we dat
jaarlijks doen, naar de schaatsbaan in Haasrode. Toen iedereen zijn
schaatsen aanhad, konden we het ijs verkennen. Het viel ons op
dat onze leden er snel mee weg waren en er zelfs enkele talenten
tussenzaten. Van ijshockeyfanaten tot echte kunstenaresjes, die
pirouetten als de beste konden draaien. De allerkleinsten konden op
de leiding steunen en hand in hand toertjes schaatsen. Iedereen had
het naar zijn zin en na 2 uur intensief schaatsen was deze voormiddag
alweer voorbij. Voor de leiding was dit de ideale ontspanning tussen
de examens door en voor de leden weer een nieuw begin van het
Chirojaar. Wij hebben ervan genoten en kijken alweer uit
naar januari 2016.
Emilie
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NOG ENKELE SFEERBEELDEN...
Loop zonder dope,

Ontbijt,

Plankendael
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AFDELINGWEEKENDS

WAT HEBBEN WIJ ZOAL
UITGESPOOKT OP WEEKEND?
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SLOEBER

De sloebers hadden een topweekend! Ze werden opgeleid als
ware helden! Door spelletjes te doen konden de sloebers sterren
verzamelen op hun heldendiploma. We hebben zelfs een echte
raket afgeschoten! Onlangs soms een beetje heimwee hebben alle
sloebers hun helden diploma gehaald met 5 sterren erop!
Sloebers,
WC-man, Robo-nono en Fantastic Femke zijn trots op jullie!
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Het weekend van de speelclubs begon al meteen met super veel actie,
wat onze wildebrassen wel konden gebruiken. Om ter stiekemst en snelst
moesten ze vrijdagavond de berg op sluipen, om zo een bandje elfenstof te
kunnen bemachtigen. Onze leden deden dit supergoed en al snel was het
veldje verlicht met al hun flashie lichtjes. Zaterdag verkenden we in twee
groepen Sint- Joris - Winge. Wat een race tegen de klok, met een hele boel
opdrachten. Deze mochten ze zelf voor elkaar verzinnen en ook dit was geen
probleem voor onze sprookjesfiguren. Na nog wat stevige chiroklassiekers,
het vinden van de schat en een hevig potje tussen twee vuren, was het
al snel weer avond. Als afsluiter van een toch wel superleuk weekend,
onderging iedereen een make-over tot sprookjesfiguur. Wat een fantasie
hebben de speelclub zeg, van een echte Belle die zo uit de film leek te
komen, tot een kabouter met baard en al! Zo speelden we dan allemaal een
uitdagende doe-quiz en zo konden we moe, maar erg voldaan onze laatste
nacht in. Bedankt voor het plezante weekend!
XOXO Geest, Peter Pan, Tinkelbel en Roodkapje (a.k.a Jordi, William, Lotte
en Joyce)
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RAKWI-TITO
Vrijdag 13 maart 2015 vertrokken de mega leuke Rakwi’s en awesome Tito’s op
weekend. Na een wat hectisch vertrek kwamen ze toch heelhuids aan in Linden waar
ze verrast werden met heerlijke croque monsieurs. De Rakwi’s kregen zaterdag elk
een paspoort en zo moesten ze hun eigen leven zo goed mogelijk uitbouwen door
geld te verdienen. Dit deden ze door hun ‘job’ te doen, te sporten, te gokken en te
quizzen. Dankje voor het superleuke weekend Rakwi’s!
(Nacht)kusjes van jullie leiding, Sarah, Vincent en Xanthe
Ook al waren we met z’n zevenen, hadden we het met onze Tito’s toch erg fijn!
Hanne verbrak het record dopjes stapelen op je gezicht, Oscar kon 35 wasknijpers
spelden op zijn hand en Lukas kon echt enorm goed schminken! De sluipkoning was
toch wel Robbe, met zijn tactische manier van wandelen. De mooiste Pokémon was
die van Simon met zijn ‘Dirk’ maar de echte Ash Ketchumwaardige speler was toch
wel Jens!
Jarno was dan weer een kei in pingpong, kortom ‘t was echt TOP!
En om af te sluiten ook een topliedje: ‘Ik zie jou staan in de donker, ik zie jou staan in
de donker, wat is dat toch bijzonder!’ Dankjewel Tito’s!
Lovestorygroetjes van Emilie, Gert-Jan en Lotte
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KETI
Het weekend van de keti’s was onvergetelijk. Zowel de avonturen met Wannes en zijn
soepkip als de blackbox-geheimen waren memorabel.
Dit avontuur begon allemaal vrijdagavond met een daverende start. We speelde
‘Are you the one’ waar ze hun perfecte match moesten vinden. De match ups waren
uitermate zenuwslopend, maar ook de uitstapjes naar de truth booth hadden een hoog
spanningsniveau. De dates waren super romantisch met een lekkere portie snoep in een 4
sterren restaurant en al snel maakte we kennis met onze mascotte de kip, waar we ons een
hele dag mee hebben geamuseerd.
Natuurlijk waren er ook risicogames en daaruit bleek dat een tennisbal vinden in de
supermarkt toch niet zo
gemakkelijk is. De leiding
heeft er alvast van genoten
en we hopen jullie ook. We
kijken alvast uit naar het
zomerkamp!
Lieselot en Paulien

ASPI
Vrijdag 6 maart 2015, 19u00:
Afspraak aan de lokalen,
leiding staat paraat!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u15: Nog altijd geen Aspi te bespeuren!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u17: De eerste Aspi komt aan, op de fiets, grote rugzak en in
zondagse kledij!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u25: Ondertussen vier van de vijf Aspiranten gearriveerd, allemaal
prima in orde! Het is geduldig afwachten op de laatste
Vrijdag 6 maart 2015, 19u28: Ook de laatste leiding in spe is gearriveerd, iedereen is
vertrekkensklaar!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u32: Uitleg van de spelregels, de verkeersregels en de teams!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u35: De Aspi’s ontvangen hun eerste envelop met hun tip en kunnen
vertrekken! Laat de battle of the Aspi’s beginnen!
Vrijdag 6 maart 2015, 19u43: Eerste telefoon, hint niet begrepen, bijgevolg de foute locatie!
Vrijdag 6 maart 2015, 21u02: Het eerste team fiets binnen en mag zegevieren!
Vrijdag 6 maart 2015, 21u26: Ook het tweede team is gearriveerd!
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Zo verliepen de eerste uren van het Aspiweekend! Na deze heuse queeste naar
de weekendplaats toe, konden ze zich dan toch installeren! Daarna volgde nog een
pokeravond en wat kennismaking met de voltallige leidingsploeg, waarna er uiteindelijk naar
bed werd gegaan!
De volgende ochtend was het al weer vroeg dag en na een goed ontbijt, bereid door
onze uitstekende kookploeg, vertrokken we, velen met kleine oogjes, naar een gezellige wijk
in Herent om daar een volgende battle of the Aspi’s uit te vechten. Een heus sluipspel met
boef, politie, bommen en zelfs een vluchtauto! Hierna nog even chillen, wat voetballen of
kubben en dan waren we klaar voor een stevig middagmaal.
Na een kleine afwas, begaven we ons onmiddellijk naar de mooiste stad van WestEuropa, Leuven. Hier volgde onze hoofdactiviteit, een spel van lef hebben en elkaar
aftroeven in de stijl van het programma ‘foute vrienden’. Elke Aspi kon hier tonen wat hij
waard was en we moeten toegeven, de leiding was heel tevreden. Als je iemand voor een
kwartier kan schaduwen vooraleer ze het door heeft of mensen een enquête kan doen
tekenen die nergens op slaagt, zelfs iemand overtuigen om ander water te kopen omdat het
gezonder is, ja dan heb je toch wel moed! Na een vermoeiende tocht terug (die verdomde
Keizersberg), wachtte er op ons een heerlijke spaghetti bolognaise, bereid door een
versterkte zeskoppige leidingsploeg!
Na het avondeten was het dan nog tijd voor de traditionele zaterdagavondquiz op
weekend. Dit was in duo’s: elke Aspi werd gekoppeld aan een oud-leiding. Na een
sensationeel spannende avond, die voorbijvloog, kwam er toch een verdiende winnaar uit
de bus. Hierna was het alweer bedtijd en het was nodig!
De volgende ochtend stond volledig in het teken van opruimen, opruimen en nog eens
opruimen. Dit ging heel snel, door de vlotte medewerking van iedereen! Behalve een paar
kleine probleempjes, die ondertussen allemaal van de baan zijn, was alles klaar omstreeks
half 11, wat ons nog tijd gaf voor het opblazen van verscheidene zaken, een spel met de
Keti’s en de laatste weekendklassieker: baseball. Tegen 12u30, wanneer alle Keti’s naar
huis waren, vertrokken ook wij huiswaarts, terug van een vermoeiend, maar zalig weekend!
Wij hopen dat jullie er even hard van hebben genoten als wij!
Kusjes van jullie leiding, Korneel en Jacob
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KALENDER
2015
APRIL
- 12 april
- 19 april
- 24 april
- 25 april
- 26 april

chiro op zondag
chiro op zondag
Go with the fluow fuif
Quiz van onze oudleiding
chiro op zondag

MEI
- 3 mei
- 1O mei
- 16 mei
- 17 mei
- 24 mei
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chiro op zondag
geen chiro, leidingsweekend
Hieperdepiperlie,hoera fuif!
chiro op zondag
Slotdag, Sjotdag

JUNI
- 12 juni Kampvergadering

JULI
- 11 tot en met 21 juli
chirokamp rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s te Froidchapelle
- 16 juli tot en met 21 juli
chirokamp sloebers en speelclub te Froidchapelle
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SPAAR MEE VOOR
GRATIS MELK EN
SPECULOOSPASTA!
Per 10 flapjes van Joyvalle of Appelsientje
krijgen wij 1 gratis brik Joyvalle voor op kamp
dus...

SPAREN MAAR!
Geef je verzamelde flapjes aan de leiding of
steek ze in op Bierbeekstraat 123
Meer informatie: lekkeropkamp.be
Eeeen per 10 verzamelde codes op Lotusverpakkingen krijgen wij een gratis pot
speculoospasta dus...

SPAREN MAAR!

Meer informatie: lotusopkamp.be
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INTERVIEW
MET EEN VB
Interview met een Volwassen Be(n)geleider
Met de huidige leidingsploeg heeft de volwassen begeleiding niet veel werk,
daarom hebben ze af en toe eens tijd voor een interview. Hieronder volgt het
vragenvuur voor volwassen begeleider Ben, meteen ook de vuurdoop voor
Chiroreporter Malte. Dit interview vond plaats in gemoedelijke omstandigheden
tussen pot en pint.
Dag Ben, je bent ondertussen een Chirolegende geworden en bent
alomtegenwoordig. Niemand kan naast je kijken, maar misschien kent
niet iedereen je Chirohistorie. Kan je deze even uit de doeken doen?
Zeker! Mijn Chiroverhaal begon vrij laat. Ik kwam er pas bij als tito. Mijn eerste
kamp, Bütgenbach, was meteen raak! (Lacht)! Jaren later, als aspirant, besefte
ik dat leiding worden echt iets voor mij was! (Lacht nog harder dan de eerste
keer)! Toen we er dan met z’n allen voor gingen, vormden we jarenlang een
gemotiveerde leidingsploeg. Ik, ging nog enkele jaren door en werd uiteindelijk
groepsleiding. De stap naar volwassen begeleiding was dan
vanzelfsprekend.
Daar zeg je het zelf, ‘volwassen begeleider’. Een
vaakgebruikte term, maar vertel ons eens: wat
houdt dat nu juist in?
Als volwassen begeleider, afgekort VB, maak
je deel uit van de groepsleiding en houd je
een oogje in het zeil op de Chiro. Je bent er
dus in zekere zin leiding van de leiding en
staat de groepsleider bij.
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Iedereen is het erover eens: Ben jou motivatie is eindeloos. Maar wat wij graag willen
weten is wat jou drijft. Wat houdt je na zoveel jaar nog steeds actief lid van onze
Chiro. Vertel ons je geheim!
Verschillende dingen! Mijn eerste, en belangrijkste, motivatie is sowieso dat ik Chiro Hiperlie
als vereniging belangrijk vind voor de kinderen van Korbeek-Lo. Een andere belangrijke
drijfveer is dat ik de huidige leiding al kende als lid en het leuk vind om ze te volgen in hun
evolutie binnen de Chiro, interessante studie is dat! (Lacht)
Laat ons even een moeilijkere vraag stellen: Omschrijf jezelf, je karakter in drie
kernwoorden!
Dynamisch: Ten eerste, ik ben Amish (Lacht luid, hahaha – dit is een mopje) en ik pas me
snel aan.
Standvastig: Ik ben overtuigd van mijn eigen mening en ben er moeilijk van af te brengen,
tenzij je met een goed tegen argument aan komt draven!
Tolerant: Ik aanvaard alles en iedereen, hoewel dat niet wil zeggen dat ik er ook telkens
akkoord mee ben. (knipoog)
Jij was een grote (letterlijk) leider, dat weten we allemaal nog van je! Maar bij welke
afdeling stond je eigenlijk het liefst?
Sloeber hebben mijn absolute voorkeur, omdat ze onbevangen creatief zijn en vaak
onbewust nieuwe ideeën aanbrengen.
Maar ook met de rakwi’s en de keti’s had ik geweldige jaren omdat zij qua
inlevingsvermogen en vindingrijkheid de sloebers rauw overtreffen.
Nu maak je ons toch wel echt benieuwd Benny, met wie
van de huidige leidingsploeg had je graag wel eens in
leiding willen staan?
Als volwassen begeleider sta
ik uiteraard achter de hele
leidingsploeg en apprecieer
ik hun inspanningen.
Maar als ik een team
mag vormen om
nogmaals bij de
Sloebers te staan
kies ik voor Femke en
Sarah.
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Wat is je meest, naar ouders toe publiceerbare, memorabele Chiromoment?
Ik heb er velen. Maar mijn meest memorabele is toch nog steeds mijn tweedaagse als
leiding van de aspiranten bij een zeer vriendelijke doch zeer verwarde dame die in de
eerste plaats onze fietsen opsloot en ons vervolgens vroeg onze identiteit te bewijzen toen
we terugkeerden op haar erf. Het was een veelbelovende nacht met diarree (eikes) en
zachte dromen.
Wij hopen natuurlijk op een lang vervolg van dit verhaal en zijn omwille hiervan
wel eens benieuwd of je in de toekomst nog ambitie hebt om actief deel te blijven
uitmaken van onze Chiro.
Uiteraard blijf ik Chiro Hiperlie nauw in het
hart dragen en zou ik dus graag mijn bijdrage
leveren aan de verdere evolutie van deze
prachtige vereniging. Ik welke mate ik dat doe is
aan de volgende generaties te bepalen.
Dat is goed nieuws om ons interview af
te sluiten, daar moeten we op drinken
(wederzijdse instemming)! En het beloofde
nog een lange avond te worden …
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FOTOZONE
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Meer foto’s kan je vinden op onze
site ‘chirohiperlie.be’
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Tickets verkrijgbaar bij de leiding...

CHIRO HIPERLIE
BESTAAT 35 JAAR!
En dat moeten we vieren!

Iedereen is welkom 16 mei in het buurthuis te
Korbeek-lo.
We beginnen om 15u met een spetterende kinderfuif
en deze eindigt om 17u.
Zo hebben jullie gerust de tijd om jullie bengels naar
de babysit te brengen. Dan zijn jullie om 22u weer
welkom voor een fantastische ouderfuif!
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INTERVIEW MET
DE GELIES
29 maart 2015 heeft Chiro Hiperlie een exclusief
interview met twee van de drie leden van de Gellies
weten te krijgen.
Interview door Sarah Huyzentruyt
Wie zijn jullie?
Wij zijn Mats Nouwkens en Wout Nuyts (eerste jaar
Rakwi’s) maar eigenlijk hoort Arthur Brants er ook
nog bij, jammer genoeg is hij niet op de Chiro. En
wij zijn de oprichters van de Gellies.
Maar wat zijn de Gellies dan precies?
Wij zijn een groep die liedjes schrijft en we kunnen
ook heel goed dansen.
Hoe kwamen jullie op het idee om de Gellies op
te richten?
Vorig jaar gingen wij op Chiroweekend met de
speelclub en wij hadden alledrie een pot gel mee. We hadden toen heel ons
haar vol gel gedaan en het helemaal omhoog gezet. Toen besloten we een
groep te maken met de naam Gellies en kozen we een King: Seppe Cockx
(Oud-leiding).
Hebben jullie ook nog nieuwe hits gemaakt?
Nee, we hebben even een pauze ingelast.
Wat is jullie doel als Gellies?
Wij willen graag schlagerzangers worden en optreden op het schlagerfestival.
Oké, dank jullie voor jullie tijd. Nog veel succes!
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MONIQUE WE GAAN U MISSEN!
Met spijt in het hart melden we jullie dat een parel
van een kookmoeder van ons heen is gegaan.
Monique ging al ongeveer 20 jaar mee met ons
op kamp en zorgde zowel voor het lekkere eten
als voor de ambiance in de keuken. Al maakten
wij rotjoengelen veel te veel lawaai, toch waren we
steeds welkom in de keuken voor een snoepke of
voor onze gsm op te laden.
Wie gaat er nu moemoe van de leiding zijn ,
wie gaat er ons nu geweldige uitspraken in het
‘korbeeks’ leren? wie gaat er nu haar nagels
knalrood lakken?... Moniqueske, u rotjoengelen
gaan u serieus missen!
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je op 16 mei kan komen dansen op het feest ter ere
van het 35-jarig bestaan van Chiro Hiperlie, namelijk
Hieperdepieperlie!
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De keti’s verdomd slecht zijn in het zoeken van
een tennisbal?
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SPELLETJES

Zoek de volgende namen in het rooster en maak van de overblijvende letters een
zin!
ARNO		
LIESELOT
LOTTE DIRIX
JURGEN
LOTTE		
X
A

EMILIE		
JORDI		
BEN		
VINCENT
JERRE		
N
T

FEMKE
JACOB
WILLIAM
SANDRINO
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H
E
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Overblijvende zin:

42

Zoek de 6 verschillen !

psssst Wally stond op pagina 37
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Lay-out
Femke Merens
tekeningen:
Linde ,Winne, Liese, Anna, Sarah, Lilly,
Gwinne,Febe,Vinz,Linn,Emma, Maud,
Isa, Tuur, Maarten, Seth, Lore C.,
Kato G., Wout, Fiebe, Nore, Oliver,
Maren, Lotte Do, Joyce, Mats N.,
Gwinne, Estée

