HIPFLASH
SEPTEMBER 2017

CHIRO HIPERLIE

Welkom
bij Chiro
Hiperlie!

(terug)
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Voorwoord

Hey, hallo, ouders, kinderen,
Fijn dat je er (weer) bij bent! We staan vandaag aan de start van
een nieuw chirojaar. Ook dit jaar zijn we er weer bij met nieuwe
spelideeën, nieuwe leden en vooral veel nieuwe leiding. Met deze
grote leidingsploeg staan we helemaal klaar om jullie een spetterend jaar te bezorgen. In dit boekje vind je normaal alle informatie
die je nodig hebt. Op 1 oktober is er anders nog een infomoment
waarop iedereen welkom is én je kan je ook nog verwachten aan
een huisbezoek van de leiding. Informatie genoeg dus :)
Naast alle praktische informatie kan je in deze hipflash jouw
leiding wat beter leren kennen, even terugblikken op voorbije
activiteiten en op het einde vind je nog wat leuke spelletjes om in
te vullen.

veel leesplezier

Jacob en Femke

!

door de groepsleiding
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CHIRO HIPERLIE
Chiro Hiperlie bestaat sinds 1980. Eerst als zeer kleine jeugdbeweging, maar
nu met een 130-tal leden tussen 6 en 17 jaar. Ons doel is om deze leden elke
zondag een hele fijne dag te bezorgen. En dit met superleuke pleinspelen, ruige
bosspelen, avontuurlijke tochtjes en soms zelfs eens koken of knutselen. Maar
zelfs als het regent zal je ons niet vaak binnen zien, dus vergeet geen regenjas
en goede schoenen!
Een Chirozondag loopt van 14u tot 17u. Om 14u staan we in de kring voor
het openingsspel, hier begint onze Chirozondag. Een propvolle drie uur later,
klokslag 17u, sluiten we samen af. We verwachten dat de leden op tijd zijn,
zodat we samen onze zondag kunnen starten.

BARMOMENT
Voor het vierde jaar op rij organiseren we elke eerste zondag
van de maand een barmoment. Tijdens dit gezellig uurtje
kunnen de ouders vanaf 17u, met een drankje in de
hand, op zondag eens wat bijpraten met elkaar en met
de leiding. In de wintermaanden voorzien de aspi’s warme
chocomelk of glühwein. In de zomermaanden zullen zij eerder
een frisse pint of sangria aanbieden. Zij kunnen uw steun zeker
gebruiken!
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EXTRA
INFORMATIE
LIDGELD
Spreekt een chiro-avontuur bij Chiro Hiperlie je aan, dan kan je lid
worden. Voor een heel jaar chiropret betaal je €35, te storten op ons
rekeningnummer: BE98 7343 4705 5093 (BIC: KREDBEBB), met
vermelding van de naam van je kind(eren). Ook krijg je elke zondag een
gratis drankje!

UNIFORM
Als je naar de Chiro gaat, hoort daar een uniform bij! Ook wij doen hier
aan mee. Ons uniform bestaat uit een Chiro Hiperlie T-shirt en een korte
rok of short. Het unieke en uiterst hippe T-shirt kan je enkel aan de
lokalen kopen, dit voor een democratisch prijsje van 10 euro.
Een echt Chirohemd en een stevige Chiroshort of -rok kan je vrijblijvend
tweedehands bij ons kopen. Wanneer je een nieuwe Chiro-outfit wil
kopen, dan kan je helaas niet bij ons terecht. Hiervoor kan je naar
de Banier gaan. Deze vind je in de Jan-Pieter Minckelersstraat 29 te
Leuven.

GEZOCHT:

Heb jij nog oude Chirokleren liggen die te klein zijn voor je kroost? U zou
er ons mee verblijden deze te schenken aan de Chiro. Op deze manier
kunnen wij onze tweedehandswinkel uitbreiden.

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de Chiro, kan je gewoon eens
langskomen op een zondag! Je kan tot drie keer komen proberen!
Daarna moeten we je wel vragen het lidgeld te betalen, anders ben je
niet verzekerd.
Onze droom is dat deze jeugdbeweging toegankelijk is voor iedereen.
Laat daarom het inschrijvingsgeld geen drempel zijn: wanneer lid worden
van een jeugdbeweging financieel onhaalbaar blijkt, zijn er verschillende
instanties die hierbij kunnen helpen. Voor meer informatie kan je terecht
bij onze groepsleiding. Zij zullen discreet omgaan met deze informatie.
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KALENDER
2017- 2018
SEPTEMBER
- 17 september 2017 Startdag
- 24 september 2017 Chiro op zondag

OKTOBER
- 01 oktober 2017
- 08 oktober 2017
- 14 oktober 2017
- 22 oktober 2017
- 29 oktober 2017
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Vriendjesdag! Breng een vriendje/vriendinnetje
mee naar de chiro vandaag.
+ Bar/INFOMOMENT 17u15
Chiro op zondag
ZATERDAG! Jeugddag in Boutersem,
De bus vertrekt om 13u30 aan het Buurthuis!
Chiro op zondag
Chiro op zondag

NOVEMBER
- 05 november 2017 Chiro op zondag + Barmoment
- 12 november 2017 Chiro op zondag
- 18-19 november 2017 Giorno Di Ristorante Italiano - Geen Chiro
- 26 november 2017 Sloebers, Speelclub, Rakwi: Qukeleku festival in
CC De Borre.
De rest heeft gewoon Chiro!

DECEMBER
- 01 december 2017
- 10 december 2017
- 17 december 2017
- 24 december 2017
- 31 december 2017

VRIJDAG! Sint + Barmoment
Chiro op zondag
Deze kalender vi
nd je
oo
Chiro op zondag
k op de website!
Geen chiro- Kerstperiode
Geen chiro- Kerstperiode

Januari
- 07 januari 2018
- 14 januari 2018
- 21 januari 2018
...

Geen chiro- Kerstperiode
Terug Chiro! Joepie! Schaatsen!
Chiro op zondag

Voor de vroege vogels: het kamp is dit jaar van
1 tot 11 juli te Heusden-zolder
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CHIRO
W EBSITE
Deze Hipflash is, als uitzondering op de regel, een prachtig papieren
boekje. Een boekje vol nuttige informatie, in een leuk formaat gegoten.

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 onder de naam ‘Chiro Hiperlie
Korbeek-Lo’

VIND ONS

TERUG OP

CHIROHIPERLIE.BE

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 net in een
nieuw jasje gestoken webstek, chirohiperlie.be, terugvinden. Daarnaast
is onze groepsleiding zo attent af en toe een herinnering
te sturen via e-mail.
Je kan hier ook de online versie van deze hipflash vinden en alle foto’s
die er op zondagen en activiteiten getrokken worden!
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CHIrO
VERANTWOORDELIJKEN
GROEPSLEIDING

De groepsleiding leidt de leidingskring, een wekelijkse vergadering
waarop alle afdelingsleiding samenkomt om de werking van onze Chiro
te bespreken. Hierop worden activiteiten geëvalueerd en gepland, maar
is er ook plaats voor andere vertelsels.
De groepsleiding zijn dit jaar Femke en Jacob. Zij staan aan het hoofd
van de leidingsploeg en verzorgen onder andere het mailverkeer aan de
ouders en andere verenigingen.
Naam: Jacob
Achternaam: Huyzentruyt
Mail: jacob_huyzentruyt@hotmail.com
Nummer: 0477856572

VOLWASSEN BEGELEIDING

De volwassen begeleiders zijn een beetje de ‘ouders’ van de Chiro. Zij
zijn beter gekend als Veebee’s. Dit zijn oud-leiding met veel ervaring,
die een oogje in het zeil houden en mee helpen om het Chiro-jaar vlot
te doen verlopen. De VeeBee’s voor dit werkingsjaar zijn Korneel en
Xanthe.
Naam: Korneel
Achternaam: Delabastita
Mail: Korneel136@hotmail.com
Nummer: 0476-36 99 54

Naam: Xanthe
Achternaam: Sanen
Mail: xanthesanen@gmail.com
Nummer: 0471-20 48 99

Naam: Femke
Achternaam: Merens
Mail: femke.merens@gmail.com
Nummer: 0472086651

“Een chiro is geen chiro
zonder zijn groepsleiding
en volwassen begeleiders”
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De leidingsverdeling
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Welk keukenvoorwerp ben jij?
Oven
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een vrijdag zonder Katastroov
Favoriete tv serie?
The Walking dead
Favoriete dessert?
Crême brûlée
Ik heb altijd al eens
de superbowl willen zien
Lievelingsdier?
Kat
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Pollepel
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een chirojaar zonder kamp, triest
Favoriete tv serie?
Gost Rockers !!!
Favoriete dessert?
Ijs :p
Ik heb altijd al eens
op een eenhoorn willen rijden
Lievelingsdier?
Aap

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Pizzasnijder
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een chiro zonder rosse mensen
Favoriete tv serie?
Pretty little liars
Favoriete dessert?
Moelleux
Ik heb altijd al eens
willen vliegen in een luchtballon
Lievelingsdier?
Biggetje
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william

wout

hannelore
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Welk keukenvoorwerp ben jij?
Kruimeldief
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een kamp van 1 tot 11 juli (Dan kan ik niet
naar Summerjam :’()
Favoriete tv serie?
Breaking Bad
Favoriete dessert?
Aalsterse vlaai
Ik heb altijd al eens
met een wingsuit willen vliegen
Lievelingsdier?
Pinguïn
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Eierkoker
Een zondag zonder chiro is zoals?
Willem met Google Maps, waardeloos
Favoriete tv serie?
Prison break
Favoriete dessert?
Crême brûlée
Ik heb altijd al eens
willen winkelen zoveel ik wil, zonder te
betalen
Lievelingsdier?
Panda
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Coolkast
Een zondag zonder chiro is zoals?
Hanne zonder Lore, niet compleet
Favoriete tv serie?
Familie
Favoriete dessert?
Petit-beure taart
Ik heb altijd al eens
een brandblusser willen leegspuiten
Lievelingsdier?
Flamingo

willem

alexander

olivier

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een blender
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een speeltuin zonder glijbaan
Favoriete tv serie?
Prison break
Favoriete dessert?
Aardbeiyoghurt van de Colruyt
Ik heb altijd al eens
willen vliegen in een helikopter
Lievelingsdier?
Ringstaartmaki
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Broodrooster
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een vis zonder water
Favoriete tv serie?
Family Guy
Favoriete dessert?
Pannenkoeken
Ik heb altijd al eens
willen skydiven
Lievelingsdier?
Koala

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Microgolf
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een dag zonder Toon
Favoriete tv serie?
Thuis
Favoriete dessert?
Ijs
Ik heb altijd al eens
geel willen zijn
Lievelingsdier?
Snoek
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sien

toon

erin

22

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Koffielepeltje
Een zondag zonder chiro is zoals?
Krinkel zonder twinkel
Favoriete tv serie?
Friends
Favoriete dessert?
Bananentaart
Ik heb altijd al eens
lang en ver willen reizen
Lievelingsdier?
Zebra

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Mixer
Een zondag zonder chiro is zoals?
Olivier met een vriendin
Favoriete tv serie?
Prison break
Favoriete dessert?
Taart
Ik heb altijd al eens
een match in de Gelbe Wand willen kijken
Lievelingsdier?
Kabeljauw

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Koffiezetapparaat
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een dag zonder zon
Favoriete tv serie?
Game of thrones
Favoriete dessert?
Crême brûlée
Ik heb altijd al eens
willen vliegen
Lievelingsdier?
Kat

mats

mona

thijs

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Vork
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een kamp zonder kampvuur
Favoriete tv serie?
Spongebob
Favoriete dessert?
Chocomousse
Ik heb altijd al eens
op tv willen komen
Lievelingsdier?
Aap

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een pepermolen
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een dag zonder leuke sokken
Favoriete tv serie?
Are you the one
Favoriete dessert?
Panna cotta met bosvruchten coulis
Ik heb altijd al eens
een stap op de maan willen zetten
Lievelingsdier?
Zee otter

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een vod
Een zondag zonder chiro is zoals?
Op toilet zitten zonder toiletpapier
Favoriete tv serie?
Game of thrones
Favoriete dessert?
Ijs
Ik heb altijd al eens
willen skydiven
Lievelingsdier?
Een vis
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Welk keukenvoorwerp ben jij?
Tupperware pot
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een zwembad zonder water
Favoriete tv serie?
Thuis
Favoriete dessert?
Speculosisu
Ik heb altijd al eens
rechtstaand pipi willen doen
Lievelingsdier?
Hond

evelien

fabian
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Frigo
Een zondag zonder chiro is zoals?
Zondsondergang zonder zon
Favoriete tv serie?
Prison break
Favoriete dessert?
Ijsje met aardbeien
Ik heb altijd al eens
een wereldreis willen doen en op elke plek
anderen gelukkig kunnen maken.
Lievelingsdier?
Paard en hond
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arne

tine

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Blikopener
Een zondag zonder chiro is zoals?
Ijs zonder chocoladesaus
Favoriete tv serie?
Avatar
Favoriete dessert?
Vanille ijs
Ik heb altijd al eens
willen surfen
Lievelingsdier?
Linx

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Pollepel
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een café zonder bier
Favoriete tv serie?
Game of thrones
Favoriete dessert?
Crème brûlée
Ik heb altijd al eens
naar Canada willen reizen
Lievelingsdier?
Kat

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een rasp
Een zondag zonder chiro is zoals?
België zonder regen
Favoriete tv serie?
Prison break
Favoriete dessert?
Speculosiu
Ik heb altijd al eens
mijn sproeten willen tellen
Lievelingsdier?
Mijn goudvis
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jacob

joyce

rune
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Welk keukenvoorwerp ben jij?
Sauslepel
Een zondag zonder chiro is zoals?
Brugge die kampioen speelt, onmogelijk
Favoriete tv serie?
The Big Bang Theory
Favoriete dessert?
Kaasschotel
Ik heb altijd al eens
een week alleen golden drops willen hebben
Lievelingsdier?
Panda

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een theekopje
Een zondag zonder chiro is zoals?
Tomaat zonder mozarella
Favoriete tv serie?
Het geslacht De Pauw ;)
Favoriete dessert?
Moelleux met ijs
Ik heb altijd al eens
in een musical willen meedoen
Lievelingsdier?
Een leeuw

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Oven
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een zwembad zonder water
Favoriete tv serie?
Thuis
Favoriete dessert?
Smurfentaart
Ik heb altijd al eens
een vliegtuig willen besturen
Lievelingsdier?
Wolf

lotte

tibo

ellen

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Mixer
Een zondag zonder chiro is zoals?
School zonder vakantie
Favoriete tv serie?
Thuis !!!!
Favoriete dessert?
Tiramisu
Ik heb altijd al eens
willen vliegen
Lievelingsdier?
Hond

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Koffiezetapparaat
Een zondag zonder chiro is zoals?
De Rode Duivels zonder Radja Nainggolan
Favoriete tv serie?
H2O
Favoriete dessert?
Banana split
Ik heb altijd al eens
willen dabben op de maan
Lievelingsdier?
Tijger

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Snijplank
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een leven zonder Netflix
Favoriete tv serie?
How I met your mother
Favoriete dessert?
Moelleux
Ik heb altijd al eens
willen reizen naar Australië
Lievelingsdier?
Kat
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femke

sarah

victor
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Welk keukenvoorwerp ben jij?
Een weegschaal
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een kamp zonder kriekjes
Favoriete tv serie?
Thuis natuurlijk!
Favoriete dessert?
Speculosisu
Ik heb altijd al eens
Een reclamespot willen maken die op tv
komt.
Lievelingsdier?
Een geitje
Welk keukenvoorwerp ben jij?
Diepvries, omdat ik zo cool ben ;)
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een skivakantie zonder sneeuw
Favoriete tv serie?
Grey’s Anatomy
Favoriete dessert?
Chocomousse
Ik heb altijd al eens
naar Austraië willen gaan
Lievelingsdier?
Flo

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Koffiezetapparaat
Een zondag zonder chiro is zoals?
Luc met haar
Favoriete tv serie?
Fc de kampioenen
Favoriete dessert?
Ijsjes
Ik heb altijd al eens
een NBA match willen zien
Lievelingsdier?
Zalm

xanthe

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Pollepel
Een zondag zonder chiro is zoals?
Een marathon lopen zonder schoenen
Favoriete tv serie?
Game of thrones
Favoriete dessert?
Fruit met chocolade
Ik heb altijd al eens
de gedachte van anderen kunnen lezen
Lievelingsdier?
Flo!

korneel

Welk keukenvoorwerp ben jij?
Koffiemachine
Een zondag zonder chiro is zoals?
Jacob zonder stinkvoeten
Favoriete tv serie?
Thuis / Het Eiland
Favoriete dessert?
Chocomousse
Ik heb altijd al eens
een babbelke willen doen met Philippe
Geubels
Lievelingsdier?
Aap

Haal deze medische fiche eruit,
vul hem in en geef hem aan de
leiding van je kind.!
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KAMP HAM
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Fotozone
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Bekijk de rest van de kampfoto’s op onze site!
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SLOEBERS
Met de sloebers op kamp, da’s pas plezant!
Elke dag stond de leiding weer klaar met geweldige spelletjes die
de sloebers met heel veel enthousiasme speelden. Maar het
leukste spelletje van ze allemaal was toch wel de rupsenrace: om
ter eerste naar het einde van de gang in je slaapzak racen vonden
die gekke sloebers echt geweldig!
Maar wat we zeker niet mogen vergeten is dat sloebers graag erg
vuil worden. Dat is gebleken uit een lekkere vieze doop met verf
en tegelijk ook pannenkoeken maken met hun handen. En wat
waren die pannenkoeken lekker vies!
Ook de dagtocht was onvergetelijk. Eerst naar de speeltuin, daarna naar het zwembad waar we met z’n allen plonsden in het water
en van de glijbanen vlogen. Om af te sluiten gingen we naar de
kinderboerderij waar we konijntjes mochten knuffelen en we in stro
konden spelen.
Vijf geslaagde dagen vol Chiro en vol sloebers,
dat kunnen we wel zeggen!

xxx Mona, Xanthe, Victor, Ellen en Toon
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SPEELCLUB

6 juli was het zover, onze enthousiaste speelclubbers kwamen
aan in Ham om er samen met ons een fantastisch kamp van te
maken. En fantastisch was het zeker!
Zo toverden we ons om in echte holbewoners, we speelden een
jachttafereel na en aten zelfs met ons handen, mmm… We maakten ons supervuil tijdens de doop en eindigden de dag met slaapzakspelletjes.
Ook dagtocht mocht niet ontbreken natuurlijk. Al zingend vertrokken we en na toch wel even gestapt te hebben kwamen we aan in
de speeltuin. Hierna gingen we verder naar het zwembad om ons
uit te leven in het water en om de dag te eindigen gingen we ook
nog naar de kinderboerderij.
Afsluiten deden we zoals elk jaar met een gezellig kampvuur. We
hebben er heel hard van genoten, speelclub!!!
Thomas, Evelyn, Tibo en Sien
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RAKWI’S
Liefste Rakwi’s,
Nu het kamp gedaan is, mag de leiding eens irritante liedjes maken :) Dus hier is jullie favoriete liedje door ons bewerkt:
Rakwilied rakwilied, we waren echt heel moe maar we sliepen
niet.
Rakwilied rakwilied we dronken echt veel frisdrank maar onze
maag kon dat niet.
Rakwilied rakwilied we gingen op tweedaagse en aten veel friet.
Rakwilied rakwilied, we speelde toffe spelletjes maar er waren
veel zeurpiet ;)
Rakwilied rakwilied we gingen aan het koken maar dat smaakte
niet.
Rakwilied rakwilied de tent was wat te klein, maar dat boeide ons
niet.

Bedankt voor jullie gezellige drukte!
xxx Jacob, Lotte, Olivier en Femke

Rakwilied rakwilied ze maakten veel lawaai, maar dat boeide hen
niet.
Rawkilied rakwilied in Paal werden we door André bespied.
Rakwilied rakwilied we speelden heel de tijd en verveelden ons
niet.
Rakwilied rakwilied we deden mee aan nachtspel, maar bang
waren we niet.
Rakwilied rakwilied na 10 dagen waren jullie onze favoriet!
40
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Tito’s
De Tito’s vertrokken 1 juli door de gietende regen al fietsend op
kamp. Doorweekt maar voldaan kwamen ze rond 15u aan in Ham
en moesten ze hun tenten opzetten.
En in de avond kon de pret beginnen! Dit jaar stond hun kamp volledig in thema van Iphone. Vanaf dag 1 maakten ze hun eigen gsm
en moesten vervolgens door middel van verschillende spelen om
ter meest apps verzamelen en zo hun Iphone volkrijgen.
Van candy crush en pinterest tot google maps en de batterij: alle
apps waren aanwezig! Elke dag werd hun IPhone een beetje uitgebreider. Daarnaast beleefden we een spectaculaire 2-daagse
aan het zilvermeer in Mol met ‘s avond een 5 sterren overnachting
bij de vriendelijkste mensen in de buurt. In de ochtend maakten ze
eitjes voor ons en gingen ze speciaal naar de winkel. Als bedankje
stuurden we ze een kaartje.
De laatste dagen gingen zo als altijd veel te snel voorbij. Er werd
nog een spel gespeeld met de oudste groepen en een spel met
iedereen samen en dan liep het kamp al op zijn einde. Als afsluiter
was er uiteraard nog het kampvuur en dan was het tijd voor het
afscheid.
Het kamp was een zeer mooie afsluiter van het leuke jaar en we
waren blij dat jullie met zovelen aanwezig waren.

Dikke kussen van jullie leiding,
Bram, Fenna, Lien en Sarah
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Keti’s
1 juli 2017. Een geweldig druilerige dag, maar dat kon de pret
niet drukken. Goedgemutst vetrokken de keti's met hun fietsje op
kamp. Middageten mochten ze in een fruitbedrijfje waar zij ook
nog eens gratis kersen kregen. Moe maar voldaan en uitgeregend
kwamen we aan in ham. Daar installeerden we ons, maar tegen
dat de tent recht stond, was hun bagage verdwenen. Opdrachten
werden uitgevoerd met als inzet stukken bagage. De volgende dag
kregen ze hun bagage terug en konden we beginnen aan één van
onze grootste projecten van het kamp: Als bouwvakkers knutselden we een heuse zeepkist en bouwden we ons eigen zwembad.

Bedankt voor het geweldig kamp,
jullie leiding, vinnie en wally xxxxxx

De volgende dag stond er een zeer vermoeiende dag op het
programma voor de keti’s: we deden een doop op locatie en
vertrokken daarna op een onvergetelijke beektocht waar Hanne
werd aangevallen door ‘het monster van de Heilloop’. Moe maar
voldaan kropen de keti’s in hun tent, maar niet voor lang want om
5uur sochtens werden ze gewekt voor een heuse dauwdropping.
Ze hadden wel een beetje een ochtendhumeur maar het was uiteindelijk het opstaan waard!
Enkele dagen later werden de keti’s gelukkig verwend op hun
2daagse met een zalig ontbijtje gemaakt door twee Chirovrienden.
En om het echt compleet te maken brachten ze een bezoek aan
het Zilvermeer van Mol.
De volgende dagen vlogen voorbij met een stadsspel in Ham, een
vuurwake tegen de leiding, Joyce haar schoen vol kaka en Vincent
zijn vinger in het gips. We sloten het kamp af met een gezellig
kampvuur en een dikke knuffel.
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Aspi’s
Lieve Aspi’s,
We hebben gerebelleerd, we hebben gelachen, we hebben te weinig geslapen, we hebben gegeten, we hebben geravot, we hebben
gechillt, we hebben geklommen, we hebben gekajakt, we hebben
gezwommen, we hebben gekookt op een houtvuur, we hebben
gedoopt, we hebben gespeeld, we hebben gehandstand, we hebben een levensgrote ketting gemaakt, we hebben gepaintballt, we
hebben niet geluisterd naar onze leiding, we hebben geknuffeld,
we hebben een groot kampvuur gebouwd, we hebben elke avond
een vuurtje gemaakt, we hebben veel gewandeld ;), we hebben
veel gefietst, we hebben vlaggen gestolen (en teruggebracht), we
hebben knuffels vermoord, maar het belangrijkste van al:
we hebben ons GEAMUSEERD.
We denken dat dit onze twee chirokampen wel mooi samenvat.
Zowel in de Ardennen als in Ham hebben jullie ons verbaasd. En
we zijn heel erg blij dat jullie nu deel van ons leidingsteam zijn.

Don’t worry, be aspi
Kusjes,
Dirk en Donvil
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BBQ na kamp
De Barbecue van dit jaar was wederom geslaagd.
Het was een mooie zomersedag en iedereen genoot ervan met
een grote glimlach. Het vlees was lekker, de groentjes waren
vers en het drinken was lekker koud, wat heb je nog meer nodig?
Genieten van al de mooie foto’s van op kamp, het was gewoon
super plezant.
Tot volgend jaar!
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ROMMELMARKT
Voor het zoveelste jaar op rij is het Event+ en Chiro Hiperlie gelukt
een geslaagde rommelmarkt te voorzien.
De zon zat uit, de marktkramers verkochten hun spullen en we zagen vele lachende en geschminkte gezichten. Het was toch even
spannend, aangezien de vorige dagen wat regenachtig waren,
maar gelukkig viel er geen regen en moest niemand vandaag zijn
jas aandoen.
De kinderen beleefden de tijd van hun leven op het springkasteel
terwijl de ouders even konden rondwandelen en koopjes doen.

Wij hopen jullie het komende jaar
allemaal weer terug te zien voor
een volgende topededitie!
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SPELLETJES

Zoek de 6 verschillen:

Vind de leiding in het rooster:

o alexander
o arne
o ellen
o evelien
o fabian
o femke
o hannelore
o ibe
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o jacob
o jente
o joyce
o lien
o lotte
o lotte
o mats
o mona

o olivier
o rune
o sarah
o sien
o thijs
o tibo
o tine
o toon

o victor
o willem
o william
o wout
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Tekst
Alle leiding
Lay-out
Femke Merens

