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VOORWOORD

Hoihoi!
Hier zijn we weer, dit keer met een minder vaag voorwoord.
We gaan vertellen over onze tot nu toe leukste chirozondag!
Lotte:
De leukste Chiro-zondag voor mij waren er aardig wat, zeker het
uitstapje aan zee vond ik geweldig. We hadden een prachtig
zandkasteel gebouwd met schelpjes! En hadden een louche
blubberding gevonden en we weten nog steeds niet wat voor
alienachtig ding het was. Ook vond ik het videoclip maken op
weekend zeer leuk, deze wordt in de nabije toekomst gepost op de
pagina! Ik voelde me echt een regisseur, misschien moet ik dat beter
gaan studeren ;)
Als GL ben ik ook heel tevreden over hoe het jaar is gelopen, de inzet
van de leiding en de talrijke aanwezigheden van ouders op onze
evenementen waren bewonderenswaardig. GL zijn met Jacob was
best fijn!
Jacob:
Er werd gevraagd om mijn ervaring als
hoofdleiding te beschrijven bij wijze van
voorwoord. Maar hoe begint iemand
hier aan? Misschien met uit te leggen
wat dit inhoudt? Nee, dat is veel te
saai. Misschien met negatieve kanten
ervan te delen? Nee dat is veel te
deprimerend. Maar wat dan wel? Ik ga
het in één zin samenvatten: hoofdleiding
is gewoon leiding, maar dan met hoofd
ervoor. Meer of minder is het niet. Je
blijft dezelfde persoon, met dezelfde
ideeën en dezelfde rechten en plichten
voor onze Chiro. Zo dat was mijn uiterst
boeiende ervaring als hoofdleiding. Ik
wens jullie veel plezier met het lezen van
dit leuke boekje. Ten slotten wil ik nog
even Femke vermelden als samenzetter
en ontwerper van dit alles: ze steekt er
veel werk in, dus koester en behandel
het met zorg.

WAAR IS WALLY?
Zoek wally in deze hipflash!

Ik tel niet mee!

WEGWIJS OP DE
WEBSITE
WOEHOEW!
CHIROHIPERLIE.BE

Thuispagina

menubalk

Link naar onze
facebookpagina, die
je zeker moet liken
voor leuke info en
foto’s!

Hier staat onze kalender,
met alle evenementen, chiro
zondagen en wanneer het
geen chiro is.

Hier staan de afgelopen en komende
evenementen en andere nuttige informatie

Wie is wie?
Op deze pagina kan je per
afdeling informatie vinden.
Zo vind je wie je leiding is en
wanneer je op weekend gaat
bijvoorbeeld.

Praktische info

Bij praktische info kan je niet alleen informatie vinden over de chiro
maar ook...
Wat doen we? Welke
activiteiten doen we naar jarenlange
traditie ieder jaar opnieuw? Zoals
rommelmarkt, giorno, ontbijt,...
Je vindt hier ook de medische fiche
terug en wat het uniform nu juist inhoudt.

Je vindt hier ook een bagagelijst,
zowel voor het weekend als voor
het kamp.

Contactformulier

Wanneer je dit formulier invult, kom je
rechtstreeks bij onze hoofdleiders uit,
je kan natuurlijk ook altijd een mailtje
sturen naar info@chirohiperlie.be
Of als je een vraag hebt voor de leiding
kan je recht naar hen mailen via:
sloeber@chirohiperlie.be,
speelclub@chirohiperlie.be,
rakwi@chirohiperlie.be,
tito@chirohiperlie.be,
keti@chirohiperlie.be,
aspi@chirohiperlie.be

Foto’s
Op onze site staat een link
naar ons picassa-album,
daar staan alle foto’s van
2008 tot nu!

VIND ONS

TERUG OP

CHIROHIPERLIE.BE
FACEBOOK: CHIRO HIPERLIE
			KORBEEK-LO

AFGELOPEN
EVENEMENTEN

Jeugddag
Zoals elk jaar, gingen we met z’n allen naar de Jeugddag in
Boutersem. En ooh wat was het weer leuk. Het begon al met de busrit
die avontuurlijker was dan de wildste attractie van Walibi. Daarna
haalden we onze bandjes en mochten we de heilige grond van plezier
betreden. Alles was aanwezig om er een fantastische dag van te
maken.
Al snel verspreidde iedereen zich en keek wat er zoal te doen was. Er
waren springkastelen waar je tegen een vriendje kon strijden wie het
snelste was. Er was een boksbal waar je je kracht kon testen en amai,
sommigen sloegen echt hard. Ook was iedereen zat zonder ook maar
één pintje gedronken te hebben dankzij knotsgekke brillen. En de
avonturiers konden een rondje op de quads gaan rijden.
En misschien wel het leukste van allemaal: de mini-dierentuin.
De meest gekke, leuke en gevaarlijke dieren waren aanwezig.
Naast kippen en konijnen, was er ook een reusachtige schildpad,
een klein stinkdier en wat papegaaien. En als kers op de taart 2
schrikwekkende slangen. De echte durvers hebben de slang zelfs in
hun nek gelegd :o.

Al bij al was het een fantastische dag
en zullen we er volgend
jaar zeker opnieuw zijn!

Giorno
Op 14 en 15 november palmde de leidingsploeg het buurthuis weer in
voor de jaarlijkse Giorno di Ristorante Italiano, met dit jaar een kleine
verandering ten opzichte van vorige edities. Je kon namelijk al op
zaterdagavond van onze lekkernijen komen smullen! Vrijdagavond,
maar ook zaterdag werd er urenlang gezwoegd aan die klassieke
pastasauzen, kilo’s lasagne werden huisgemaakt, en dit alles met
groot succes. De gasten kwamen binnen, genoten van het lekkere
eten aan democratische prijzen en praatten gezellig wat bij met elkaar
of met de leiding. Ook de kinderen hadden het naar hun zin in de
speelhoek. Na die lekkere pasta of die smakelijke lasagne was het
tijd voor het dessert. De kinderen genoten van hun kinderijsje, terwijl
de iets groteren onder ons konden genieten van heerlijk huisbereide
tiramisu. Daarna was er voor de liefhebbers ook nog een mogelijkheid
tot een digestive’ke: wat dacht je van een amaretto? Of toch maar
liever de klassieke limoncello? Het was allemaal mogelijk op de
Giorno! We bedienden dat weekend maar liefst 297 personen met hun
favoriete Italiaans gerecht.

Kortom, het was weer een topeditie!

Qukeleku
Eind november was het weer tijd voor het jaarlijkse kinderfestijn
Qukeleku in De Borre. Zoals elk jaar spraken we voor de ingang af
en daar was al duidelijk te zien dat de kinderen er zin in hadden.
Popelend om naar binnen te gaan, kregen ze hun bandje om de pols,
waarna ze konden vertrekken. Onder goedkeurend oog van de leiding
speelden ze op de springkastelen of gingen ze naar het circus. Daar
leerden ze op een bal lopen, met een eenwieler fietsen en bordjes
draaien. Ze brachten de acrobaat in hen naar boven, al was dat bij
sommigen eerder de clown.
Er waren natuurlijk ook weer workshops voorzien. De Sloebers
en Speelclub leerden van een aardige man hoe ze een GIGAN-TI-SCHE bellenblaas moesten maken. Met 2 stokjes
en 3 touwtjes kan het al! Wanneer iedereen zijn
bellenblaas klaar was, mochten ze het, binnen en
buiten, uitvoerig testen.
Terwijl de zeepbellen in het rond vlogen,
leerden de Rakwi’s hoe ze moesten skaten.
Na eerst wat basiskennis aan te leren en de
eerste stappen te nemen, konden ze al snel
vaart maken en gelukkig ook remmen. Daarna
was het tijd om nog wat tricks aan te leren. En
ik moet zeggen, bij sommigen zag hun ‘Olli’ er al
veelbelovend uit.
Maar het allerleukste kon je boven gaan doen. Daar
zaten haarkunstenaars klaar om het haar van iedereen
in de gekste vormen om te toveren. Ook kon je je in de
vreemdste wezens laten schminken. En de stoere jongens
die dat maar niets vinden, die lieten gewoon een tattoo zetten. In
de nek, op de arm, bij je buik, zwart, geel roos, van Donald Duck tot
een doodskop: alles was mogelijk.
Na een spetterend slotspektakel, was het alweer tijd om moe, maar
voldaan naar huis te gaan.

Gelukkig keren we volgend jaar zeker terug voor meer plezier

SINT EN BARMOMENT FOR LIFE
Op 4 december verwelkomden we de Sint
op onze lokalen. Hij kwam traditiegetrouw
aan met zijn paard en enthousiaste pieten.
Maar het was geen gewone editie deze
keer! We hielden een uitgebreid barmoment
waarvan we de opbrengst via Music For Life
schonken aan Ave Regina voor een nieuwe sporthal.
Deze opbrengst bedroeg 400 euro, een mooi cadeau
om te geven op een dag waarop de lieve Sint ons
verwende met cadeautjes. Het grote cadeau voor de
hele chiro was een splinternieuwe box!

ontbijt
Op zondag 20 maart was het weer zover, naar jaarlijkse gewoonte
bracht de leidingsploeg een heus ontbijt tot bij jullie deur. Daarmee
sponsorde jullie de chiro en tegelijk werden jullie eens in de watten
gelegd, als dat geen win-win situatie is!
Deze editie van het ontbijt was dan ook een groot succes, met meer
inschrijvingen dan ooit. maar hoe ziet zo een ontbijt er eigenlijk uit in
cijfers? Wel, in totaal waren er maar liefst 85 inschrijvingen. Dit voor
195 volwassen ontbijten en 75 ontbijtdozen voor kindjes. Dit zijn 270
chocoladebroodjes en yoghurtjes, 85 potten confituur en choco, 195
botertjes en smeerkaasjes. Uitgedrukt in sandwiches en pistolés
daarentegen geeft dat 75 sandwiches en 390 pistolés. In alle dozen
samen bevonden zich 154 appels en 107 peren. 101 mensen kozen
voor sinaasappelsap, terwijl er 53 voor een lekker appelsapje kozen
en de trotse winnaar was multivruchtensap met 107 brikjes. Slechts
10 mensen kozen om hun bestelling zelf te komen ophalen, terwijl
de resterende 75 inschrijvingen aan huis werden geleverd door 4
verschillende chauffeurs.

We willen jullie nogmaals bedanken voor de vele inschrijvingen, en
hopelijk kunnen we jullie volgend jaar opnieuw een luxueus ontbijt
voorschotelen!

SCHAATSEN
Het Chiro-werkingsjaar 2016 begon traditiegetrouw met een fijne
zondagvoormiddag schaatsen.
We verzamelden al vroeg aan de ingang van de schaatsbaan in
Haasrode met vele enthousiaste ouders, leiding en uiteraard leden
die al lange tijd uitkeken naar de start van wat ongetwijfeld weer een
fantastisch Chiro-jaar zou worden. Het was geweldig om na de veel
te lange down-periode weer de grote vrolijke bende te zien die Chiro
Hiperlie zo kenmerkend maakt.
Uitgelaten haastten we ons dan ook zo snel mogelijk naar het ijs. Niet
iedereen kon in het begin even goed schaatsen (en daar ben ikzelf
zeker mee inbegrepen), maar met vallen en opstaan, en een grote
portie hulp van alle kanten, werd het voor iedereen een superleuke
dag. Een geweldige teaser voor een even geweldig gloednieuw
Chirojaar!

‘Hiperlie voor het Goede doel
Door elke zondag samen te komen met onze beste vrienden, beseffen
we hoe mooi het leven kan zijn. Daarom doen we graag iets terug voor
een betere wereld. Dit jaar hebben we plantjes verkocht voor Kom
Op Tegen Kanker, geld ingezameld voor 11.11.11, Bierbeek afvalvrij
gemaakt tijdens de Zwerfvuilactie, meegedaan aan de Week tegen
pesten en de opbrengt van ons barmoment tijdens het bezoek van
Sinterklaas werd geschonken aan Ave Regina.

Plantjesverkoop

Naar jaarlijkse gewoonte verkocht de leiding nog voor het begin van
het chirojaar prachtige azalea’s tijdens het plantjesweekend van Kom
Op Tegen Kanker. Onze uiteindelijke opbrengst van 1320euro (188
bloemetjes x 7euro) was een mooie bijdrage aan de ruim twee miljoen
euro die het plantjesweekend in 2015 heeft opgebracht!

11.11.11

Op 8 november trokken de speelclubbers, de rakwi’s en de keti’s erop
uit om geld in te zamelen voor 11.11.11. We verkochten enthousiast
een hele namiddag om ervoor te zorgen dat iedereen recht krijgt op
sociale zekerheid (thema actieweekend 11.11.11 2015). Om onze
inspanning te belonen werden we verwend met een warme chocomelk
en een heerlijke pannenkoek.

Zwerfvuilactie

We merkten dat ons prachtige Bierbeek niet altijd even proper
is. Daarom stonden we op 20 maart klaar met onze vuilzakken,
handschoenen en grijptangen om daar verandering in te brengen.
Iedere groep kreeg zijn route en na uren van rondlopen, verzamelen
van zwerfvuil en vuilzakken volproppen, kwamen we samen met de
andere jeugdbewegingen van Bierbeek aan De Bremt. Daar werden
we verwelkomd met een drankje en een welverdiende reep Fairtradechocolade. We toonden De Toekan en Karoo hoeveel beter we wel
niet kunnen zingen en gingen terug naar het, dankzij ons, propere
Korbeek-Lo.

Zee, olé olé
10 april gingen de Keti’s en de Aspi’s met de trein naar Oostende,
(Tsjoeke tsjoeke tuut tuut) om het einde van de vakantie leuk af te
sluiten. Met het zonnetje aan de hemel was plezier verzekerd. Er werd
gekubbed, gefrisbeed, gegocarted, in het zand gespeeld en zelfs
gezwommen. Jawel, u leest het goed, enkele dappere zielen hebben
het aangedurfd om te zwemmen in de zee. Daarna was er ook nog
een ijsje voor iedereen en dan was het tijd om terug te keren. Oooooh
:(
We hebben ons allen goed geamuseerd en de sfeer was op en top in
orde!
Emilie, Gert-Jan, Lotte en Sarah

AFDELINGWEEKENDS

WAT HEBBEN WIJ ZOAL
UITGESPOOKT OP WEEKEND?

SLOEBER
Ook onze jongsten vertrokken dit jaar
op weekend. Na
zich geïnstalleerd te hebben en eindelijk
afscheid van hun
ouders te hebben genomen, kon ons
weekend beginnen.
Hier mochten ze zich namelijk omtoveren
tot echte piraten! Ja
hoor, met piratenkreet, zwaarden en hun
snoet vol geschminkt
met littekens, baarden en ooglapjes. Nu ze
echte piraten waren,
kon het piratenleven beginnen. In 2 teams moesten ze proberen het
andere piratenteam te overwinnen door de vlag te stelen. Door al
dat harde lopen en spelen kregen ze natuurlijk honger. Gelukkig had
onze kookploeg boterhammekes met vanalles en nog wat voorzien.
En na een stevige lunch, was het tijd voor de ultieme piratenactiviteit:
een schattenjacht. Een ECHTE piraat had een schat begraven en
stuurde ons tips door om die te vinden. Na een lange zoektocht en
vele omwegen door die dekselse piraat, kwamen we bij de schat. En
wat
een verrassing, het was niet één, maar twee schatten. Na
het opgraven was het al tijd voor het avondmaal: een
heerlijke pasta met kaassaus, hesp en broccoli. Na
de maaltijd, gevolgd door een korte quiz, kropen
de sloebers allemaal moe maar voldaan
in hun bed. ‘s Ochtends was het al weer
tijd om naar huis te gaan. Een voor
een werden de sloebers opgehaald
en gaven ze hun ouders, grootouders
of broers en zussen een dikke knuffel.
Hierna kroop ook de leiding moe maar
voldaan in hun bedje.
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Op vrijdagavond 11 maart was het eindelijk zo ver. Hét evenement
waar elke speelclubber naar uitkijkt: het speelclubweekend. Gepakt
en gezakt vertrokken we naar de chirolokalen van onze chirovrienden
in Kortrijk-Dutsel. Eenmaal aangekomen, werd de eerst uitdaging
alvast duidelijk. Hoe stapel je maar liefst 25 speelclubbers in een klein
lokaaltje? Na een tijdje was deze puzzel dan toch opgelost. Daarna
genoten we nog van een hotdogje (of 2) en gingen we - na een
verhaaltje over een boer en zijn dieren- naar ons bedje.
Zaterdag stonden we op - sommige kindjes waren al wakker bij het
eerste licht om 5u30 - en maakte de kookploeg overheerlijk spek met
ei. Na dit stevig ontbijt en de afwas trokken we onze boerderij-outfit
aan en maakten we ons klaar voor de grote zoektocht naar de mais.
Na enkele leuke opdrachten in het zonnetje kregen de jongens het al
snel veel te warm...
Na de middag speelden we in ploegjes nog spelletjes om extra
maïs te verdienen. Ook hier was voor sommige jongens een glansrol
weggelegd. Die jongens konden maar blijven lopen! Ook de
meisjes lieten zich van hun beste kant zien: van afval een heerlijk
restaurant voor de leiding maken met ook nog eens een spetterend
driegangenmenu!
‘s Avonds genoten we van macaroni met kaas, broccoli en
hesp. Hierna maakten we nog veel plezier met het raden van
dierengeluiden, vakkundig uitgebeeld door de leiding wink-emoticon .
De avond werd afgesloten door de verzamelde maïs
om te toveren tot echte popcorn op een echt feestje.

Zondagochtend was het al weer tijd om in te pakken en te vertrekken
en speelden we nog enkele kleine kringspelletjes. Moe maar voldaan
werden we opgehaald door de papa en/of mama. In de auto, nog
nagenietend van het fantastische weekend dat in een zucht voorbij
was, vielen we al snel in slaap...
Voor als je er nog aan zou twijfelen, het was een fantastisch weekend
met de speelclub op de boerderij!
En tenslotte, jammer genoeg lag Olivier Oliebol ziek in zijn bedje met
koorts tot wel 39° en moest hij zijn eerste chiroweekend als leiding aan
zich voorbij laten gaan.
Vincent Vos, Arno Jojo, Lotte Knuffelbeer, Olivier Oliebol

RAKWI
Ja hoor, de rakwi’s gingen weer op weekend dit
jaar dat plaats vond in Kortijk-Dutsel. Het was
een zeer gezond weekend want boer William,
Korneel, Tibo en boerin Xanthe hadden tal
van heerlijke fruitjes voorzien. Verkleed als
bananen en appels zetten de rakwi’s alles op
alles om fruitjes te verdienen en zo de beste fruitsalade
te maken. Ook mochten we natuurlijk niet vergeten om
tussendoor nog lekker te eten en
te ravotten. Het was een geslaagd
weekend vol met vitamientjes.

TITO
19 maart 2016. Een dag die voor eeuwig gebrand zal staan in het
geheugen van onze allerliefste tito’s. Wekenlang hadden ze niet
kunnen slapen van de spanning, maar nu was het eindelijk zover.
Flink verkleed in ons Temptation-Island-thema ariveerden ze met
stijl: tatoeages, oorbellen, pruiken: niets was hen teveel gevraagd.
Zelfs gepersonaliseerde T-shirts konden we met veel bewondering
aanschouwen: “Alle losers kunnen vertrekke want de geofrey (aka
Michiel) is ter plekke!” Volledig in hun rol moesten onze leden
de verleiding proberen te weerstaan. Ook vonden sommige het
superspijtig dat ze als koppel in het programma zaten, die Brants’en
toch...
Na al meteen hun ware aard getoond te hebben door na 5 minuten
een bank te vernielen in de refter- waar de leiding niet eens van
verschoot- genoten we samen van een croqueske of 2, en de
beddekes in.
Zaterdag was een dag vol intrige en bedrog want: wie was de Mol?
We hebben geleerd dat Tito’s absoluut geen dingen kunnen
doorgeven met hun kin, maar ze dan wel tegelijk twee andere leden
kunnen opheffen. Die waterpolo is blijkbaar toch heel goed voor de
spiertjes...

Na een ‘1jaar gratis’ waar een heleboel grappige antwoorden werden
gegeven en er vólledig losgegaan werd bij de muziekvragen, was
Silke de overduidelijke winnaar.
Na een laatste avondritueel en een ongelukje met een vallende
kussenwand, oeps Nathan, konden we moe en tevree in onze
slaapzak kruipen.
De volgende ochtend nog een modderige honkbalstrijd en in de
namiddag een bijna gelukte titoreunie op de bakdag ;)
Wij hebben er alvast van genoten, dat belooft voor op kamp!
XOXO Jullie allerfijnste leiding, Thomas, Femke en Joyce

KETI
15 april vertrok een marginale Keti bende richting hun weekendplaats.
Daar geraken was echter niet zo eenvoudig, hiervoor moesten ze
raadsels oplossen om zo naar verschillende locaties te gaan. Hier
aangekomen kregen ze een opdracht doorgestuurd die ze moesten
uitvoeren alvorens ze de volgende tip kregen. Zo moesten zo de
Harlem shake dansen, takken meesleuren, kippen overwinnen en
met een kar frietjes bestellen bij de drive-in van de Quick. Uiteindelijk
raakten ze toch op de weekendplaats, gelegen in Leuven, waar er
lekkere snacks op hun wachtte met dank aan de kookploeg.

De volgende dag begon al goed met een stevig ontbijt met spek,
eitjes en lekkere koffiekoeken voor de verjaardag van Lukas. Daarna
trokken ze het stad in voor monopoly versie 2.0. Na een aantal
jamsessies, huwelijksaanzoeken, een yogasessie, een danssessie in
de Quick en nog zoveel meer gingen ze terug naar de lokalen voor het
middagmaal.
In de namiddag begonnen de Keti’s aan hun eigen videoclip op het
liedje ‘Light it Up’. In de videoclip kan je bovenop hun dansmoves ook
hun graffitiskills bewonderen. Na veel oefenen en opnieuw proberen
mag het resultaat er best wel wezen. Na al dat harde werken was
het tijd om even uit te rusten tot het avondeten. Wat, jawel, heerlijke
spaghetti was.
Na bekomen te zijn van dit lekkers was het tijd om de Keti’s al eens de
eerste voeling te geven met bierpong, dit dan wel zonder bier (; . Maar
ook de videoclip moest nog afgemaakt worden, daarom gebruikten we
maar liefst 300 glowsticks om al de Keti’s om te toveren in glowstick
mannetjes en in het donker dansten ze er op los.
Het was een heel geslaagd weekend met een mooie videoclip als
herinnering!
Lotte en Sarah

ASPI
Op het Aspiweekend ontpopten de Aspi’s zich tot echte secret
agents (of toch iets wat er op leek). Sien Everdeen kwam erachter
dat ze toch wel goed was in boogschieten (eindelijk een talent
gevonden, nu de leiding nog…). Victor 007 ontpopte zich tot een
echte gentleman en versierde er heel het weekend op los (oud-leiding
Laurent inbegrepen). Als Klaasje ooit stopt met K3 zijn we er allemaal
van overtuigd dat Mona Prior de perfecte vervangster zou zijn. Ook
rosse voenk Lien Possible bewees dat ze met haar dans-skilss veel
gedaan kan krijgen. Bram Wolverine ging er helemaal voor en had
zelfs zelfgemaakte klauwen, ook zijn boogschiettalenten zijn ons niet
ontgaan. Lotte Argent, die een identiteitscrisis had (wist niet wie ze
was), heeft zich toch goed bewezen op weekend en is duidelijk het
zangtalent van de groep ‘Vandaaag is rooooooooood’. Evelyn Angel
had zelfs een eigen gemaakt FBI pasje, als dat geen toewijding is.
Het was een zalig weekend mannen, van boogschieten, tot kaarten en
chillen, ons volsteken met eten en dansen op ‘light it up’. Ik kijk al uit
naar het kamp, woep woep woep woep.
Dikke kusjes van jullie leiding. Emilie xoxo

KALENDER
2016
MEI
- 1 mei chiro op zondag
- 8 mei Geen chiro, leidingsweekend
- 15 mei Slotdag in het Provenciaal domein

JUNI
- 10 juni Kampvergadering

JULI
- 11 tot en met 21 juli
chirokamp rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s te Munsterbilzen
- 16 juli tot en met 21 juli
chirokamp sloebers en speelclub te Munsterbilzen
-- - -> Tito, keti en aspi’s jullie gaan met de fiets op kamp!
dus begin die beenspieren al maar te trainen :)

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

ps: we moeten alles voor 1 juni opsturen dus geef
je codes en flapjes meteen aan de leiding!

FOTOZONE

Meer foto’s kan je vinden op onze
site ‘chirohiperlie.be’
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SPELLETJES

Horizontaal
1. Sloeberleiding en hoofdleiding
4. Aspileiding
5. Oudste mannelijke speelclubleider
8. Rakwileiding met Spaanse achternaam
12. Speelclubleding voor de tweede keer
13. Mannelijke titoleiding
15. Titoleidster, grote zus van twee leden

Verticaal
2. Jongste speelclubleiding
3. Jongste rakwileiding
5. Blonde titoleiding
6. Rakwileiding met Indische achternaam
9. Vrouwelijke rakwileiding
10. Speelclubleiding, naamgenoot ketileiding
11. Ketileiding en hoofdleiding
14. Ketileiding, zus van een sloeberleiding
15. Vrouwelijke sloeberleiding

Zoek de lentewoorden in het rooster

psssst Wally zat in de foto bij de zwerfvuilactie

Lay-out en tekeningen:
Femke Merens
Tekstjes: alle leiding

