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Welkom!

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee! Het is… een ruimteschip?

Eind augustus 2022. De leiding zat op de koer, rustpauze. De camions van kamp zijn geleegd, de 
lokalen zijn gekuist, en alles is klaar voor de eerste werking. Met een traan en een lach keek de lei-
ding terug naar deze fantastische 10 dagen in Opoeteren. Het was een kamp vol zon, spelletjes en 
plezier! Iedereen kan trouwens meegenieten: in dit sjarlekrantje staan namelijk de kampartikels 
van iedere afdeling. (Ja, ook u mag een traantje van heimwee laten.)

Maar nu: terug naar het verhaal. De leiding zat dus op de koer, toen ze plots een vreemd geluid 
hoorden van boven. Iedereen zocht naar de bron van dit lawaai. De zon werd verduisterd door 
een gigantisch projectiel in de lucht. Een ruimteschip! Het leek precies te landen op het dak van 
de Chiro. En voor ze het doorhadden… was er een invasie van aliens. Deze wezens ontvoerden een 
deel van de leiding! Ze riepen ‘Wij zullen de boel hier overnemen!’ Wat nu?!

Iedereen was in paniek, maar gelukkig konden enkelen hun hoofd toch koel houden. Na een korte 
brainstormsessie stapten ze voorzichtig naar de aliens. Ze gingen met elkaar in discussie en uit-
eindelijk kwamen ze tot een compromis. Er waren namelijk 9 leidsters die toch bijna toe waren 
aan hun pensioen. Dit was een mooi moment om hun Chiro-carrière af te ronden (al was het 
toch met een brok in de keel). 8 aliens stapten in hun voetsporen, wat wil zeggen dat er 8 nieuwe 
teamleden in de leidingsploeg zijn. Wil je deze leiding-aliens leren kennen? Blader dan snel door!

Om de nieuwelingen een beetje voor te bereiden op komend Chirojaar, vindt u op pagina 19-20 
het cijfer, spel, woord en liedje van dit sjarlekrantje. Is dit spel te intens of te lastig? Dan is er 
natuurlijk nog altijd onze kleurplaat. Haal die potloden en stiften maar boven!

Er werd ons tevens verteld dat deze aliens ‘een zijn’ met de sterren. Dus hebben ze voor ons de 
sterren en de maan gelezen. Wat hieruit is gekomen, is te vinden in onze Chiroscoop op  
pagina 22-23.

Zo, dit was het verhaal. Wat een avonturen je toch meemaakt in de Chiro! Maar alle gekheid op 
een stokje, wij hebben heel veel zin in komend Chirojaar! Hopelijk jullie ook, maar daar twijfel ik 
niet aan.

Veel leesplezier en tot snel!

xoxo je liefste leiding
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Kampartikel Ribbels

Op een dag waren er 4 wetenschappers die besloten hadden om een teletijdmachine te maken. 
De professors Korneel, Henri, Suzanne en Laura waren eindelijk klaar met het maken van de tijd-
machine. Ze hadden gewoon nog mensen nodig om de machine uit te testen. Plots hadden 
Suzanne en Henri het idee om de ribbels te gaan halen!

Toen iedereen er was om voor het eerst de machine te testen hadden de ribbels besloten dat 
ze als eerst naar snoepjesland gingen gaan.  Toen Polle en Levi op de startknop gedrukt hebben 
begon alles te trillen. Net zoals een aardbeving. Plots was het donker en na een flits van 5 secon-
den zagen ze plots snoepjesland. Ze waren in een bos die gemaakt was van snoep en lekkernijen. 
Lio en Lio zijn direct snoepjes gaan plukken in een bosje terwijl Ezra en Alexander naar de choco-
laderivier gingen om erin te springen. Miel en Anna gingen op een springkasteel gaan springen 
maar toen ze dichter waren gekomen zag Miel dat het een reuze marshmallow was. Plots hoorde 
iedereen een sirene en begon de wereld te trillen. Na een felle flits van 5 seconden waren ze weer 
in de gewone wereld.

De ribbels vertelden aan de professors hoe het daar was in snoepjesland. Mone zei dat ze eens 
naar de ruimte wou gaan . toen Titus en Teo dit hoorden waren ze ook helemaal akkoord. De pro-
fessors besloten dus om ze naar een random planeet te sturen. Net zoals de vorige keer begon 
de vloer te trillen en was er weer een flits van 5 seconden. Doen dit gedaan was zaten de ribbels 
plots op een plaats waar alle kleuren feller en mooier waren dan op onze planeet. Ze konden er 
ook vliegen door lage zwaartekracht. Cécile kwam plots met het idee om een vlieg race te doen. 
Samuel, Ode, Megan, Alice en Renée waren direct akkoord om mee te doen en de race te winnen. 
Net toen Ode op kop zat begon de vloer weer te beven en was de flits er weer. Het eerste dat de 
ribbels zagen was dat Suzanne en Laura 4u hadden klaargezet voor de Ribbels terwijl Henri en 
Korneel drinken hadden geserveerd in bekers voor iedereen!

Juul en Rosie liepen als eerst om een boterham met stierenboter te nemen en in 1 hap op te eten. 
Lotte en Sofia hadden geen honger omdat ze te moe waren van de lastige dag. Aurélie en Anna 
vroegen of ze naar de dinowereld mochten gaan van de professors. Toen Korneel en Laura op 
de knop drukte begon alles te beven maar was er geen flits. Korneel en Laura zijn gereisd naar 
dinoland in plaats van de ribbels. Henri en Suzanne hebben dan uitgelegd dat ze eerst hun col-
lega’s gaan helpen en dan dat de ribbels weer op reis mogen gaan. Dit kan heel lang duren legt 
Suzanne uit. Henri brengt de ribbels veilig terug naar huis terwijl ze allemaal verlangen naar het 
volgend avontuur.
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Kampartikel Speelclub

Terwijl ik melodramatisch uit het raam van de trein kijk, denk ik terug aan de voorbije 10 dagen: 
Het eerste spelletje op kamp was met een educatief kantje. ‘Economisch marktenspel’? De speel-
club kan da! We maakten kennis met de Bende van Nijvel. Little did we know dat dit spel de rest 
van kamp zou kleuren… leukste slaapverhaaltjes OOIT! ‘s Avonds speelden we times up (ik wil niet 
veel zeggen, maar de leiding is zwaaaar gewonnen). Dag twee mochten we ons verkleden als 
slechteriken. Anders nam dit iets te letterlijk. Nee serieus, hij was slechte Rik (snapje?). De speel-
clubbers echter waren hier helemaal in thuis. Het scheelde niet veel of Finn en Lewis hadden echt 
iemand aangevallen met hun slippers… #badass

En dan dagtocht! Na ons buikje te vullen met een croissant en pistoletje, trokken we naar de Wou-
terbron om afkoeling te zoeken. Vree geestig. Behalve voor Lisa, zij wou niet in het water. #saai. 
Na een hele dag wandelen en zwemmen verdienden we rust, toch? Maar die avond hebben we 
met de laserguns gespeeld en jullie konden niet blijer zijn! Da’s ook wel echt een coole activiteit 
(bedankt leiding)! Daarna zaagden jullie onze oren eraf om het nog eens te doen, my god. De 
volgende ochtend hebben we slijm gemaakt. Ik weet niet wie dit leuker vond, de leden of de 
leiding. Svea en Maïthé waren alvast enthousiast. En voor de rest van het kamp rook de kamer 
naar (té veel) geurolie. Daarna op de planning: bodypainting. Aza, Floor en de rest van de meisjes 
maakten mooie, kleurrijke tekeningen op elkaar. De jongens daarentegen… Nicola, Boris en Cyriel 
waren van top tot teen zwart. Tip: verf krijg je moeilijk uit je haar. 

Dan zaten we plots aan de helft van kamp. We verdienden eindelijk wat rust, en hoe kun je beter 
relaxen dan met een spa-avond? Oprecht, dit was een van de leukste momenten op kamp. 
Maskertjes, voetbadje, nagels lakken. Plots waren de stoere boys Abel en Otis niet zo stoer meer. 
We hebben deze dag afgesloten met een dankbaarheidsrondje. Heel cute. Amina moest echt 
niet wenen. De dag erna was het aspi-dag (na de rust van de spa-avond, krijgen we als leiding 
gewoon nog een dag rust?!), feestje! We moesten dan afscheid nemen van Sophie, jammerge-
noeg. We gingen ook eens naar de zandberg, en daar mocht de speelclub zelf leiding zijn! Noor 
vond dit ook veel te leuk, samen met Noa en Gust kilometers gelopen om te winnen. (Blijkbaar 
mag je als leiding af en toe eens valsspelen.)

Ondertussen hadden we al die tijd onze vriend Chrys, sommigen beter bekend als Fristi, moeten 
missen. Stomme herexamens… Toen we de avond voor kampvuur de speelclub verrasten met 
warme honden (voor zij die het niet door hebben: hotdogs dus), werden ze zelfs dubbel verrast 
want daar was Chrys plots! Een laatste groepsknuffel <3 #cute

Dan brak de dag van kampvuur aan. In de ochtend heeft Emile zijn nieuwste obsessie met ons 
gedeeld door het grote Aldispel te spelen. Als uw kind nu alleen nog maar naar de Aldi wil gaan, 
niet onze schuld! Dan werd het tijd om de generale repetitie te houden voor het kampvuur-spek-
takel. En wat voor één! Camille en Renée hebben een grotere mond dan we dachten. Ynn en Fran 
voelden zich helemaal thuis in de Bende van Nijvel. Ik heb zelfs van verschillende leiding gehoord 
dat het écht super nice was. Wij zijn dan ook super nice.

Lieve speelclub, het was echt een zot kamp en een onvergetelijk jaar! Als afsluiter van dit tekstje, 
vind je op de volgende bladzijde een laatste dankbaarheidsrondje van de leiding. Kusjes xxx

Kampartikel Speelclub
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Amina: Ik ben dankbaar voor de 2 jaar speelclub waar ik leiding heb gegeven aan die 
geweldige kindjes! En dankbaar voor de dingen waar zij dankbaar voor waren op kamp. ;)

Anders: Ik ben dankbaar voor de speelclub die zo goed samen speelt en elkaar helpt, voor 
de chiro en voor het mooie weer. :)

Noor: Ik ben dankbaar dat ik mijn eerste jaar met deze groep mocht beginnen. De speel-
club en mijn medeleiding hebben toch een speciaal plaatsje in mijn hart gekregen! We 
waren een topteam! :)

Chrys: Ik ben dankbaar voor deze fantastische groep, namelijk The Play Club. Het was een 
speelzaam jaar met de speelclubbers. Jammer genoeg was de voorkeur bij vieruur fruit-
sap en geen Fristi! >:(

Emile: Ik ben dankbaar dat de speelclub zich hebben geamuseerd en goed en enthousiast 
naar mijn verhaaltjes hebben geluisterd.

Kampartikel Speelclub

Kampartikel Rakwi’s

Jolien, Linde, Joshua en Laurens van klein naar groot; Jolien, Joshua, Linde en Laurens & van jong 
naar oud; Joshua, Jolien, Linde en Laurens & op alfabetische volgorde;…, zo kunnen we verder 
gaan… Maar één ding hadden we gemeenschappelijk op 12 augustus: we vertrokken met zen 
allen op Chirokamp met onze 26 Rakwi’s. Het kamp waar we met de leiding al 14 dagen zo naar 
toe werkten en uitkeken.

De dag begon al goed want het zonnetje scheen, iedereen was goed gezind en nergens waren 
traantjes van heimwee te bespeuren. Wanneer we aankwamen in Opoeteren vlogen we er 
meteen in met een verkenningsspel en een nachtwake in de avond. Al snel werd het bij de Rak-
wi’s duidelijk dat er een rode draad aanwezig was doorheen het kamp. De Rakwi’s vormden 
samen het Belgische leger die elke dag op missie uitgestuurd zou worden naar een ander land. 
Voordat ze uitgestuurd zouden worden naar de indianen stond hen eerst en vooral nog een 
combat training te wachten. Op die training werd de militaire basis opgesloten in een vijandelijk 
gebied. Het was van levensbelang om te kunnen ontsnappen uit het gebouw. Echter werd het 
gebouw sterk beveiligd. Wanneer de leiding van het leger een ontsnappingsgedrag kon waar-
nemen, moesten de Rakwi’s terug in het gebouw. Toch slaagden alle Rakwisoldaten erin om 
onopgemerkt het gebouw te verlaten. Maar wanneer ze het gebouw konden ontvluchten moes-
ten ze nog steeds heel waakzaam blijven want het gebied rond het gebouw lag vol met mijnen. 
De rakwi’s konden zich pas helemaal verlossen van de vijand wanneer ze de hints vonden in het 
bos die naar een communicatiepakket leidde.
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Kampartikel Rakwi’s

Het communicatiepakket was de ultieme verlossing want pas dan konden ze een noodsignaal 
uitsturen en kon er hulp ter plaatse komen om iedereen te bevrijden van de vijand. De Rakwi’s 
werkten heel goed samen en vonden snel het communicatiepakket die begraven lag in een 
maïsveld. Ze hadden zich bewezen dat ze klaar waren voor het echte werk. Op 13 augustus kwa-
men ze aan bij de indianen. Al snel werd het duidelijk dat de inheemse bevolking een beetje 
schrik had van het Belgische leger. Het Belgische leger besliste te helpen met het heropbou-
wen van hun tipi’s die verwoest werden door de vijand. Al snel werd het werk van de soldaten 
geapprecieerd en hadden ze door dat het Belgische leger daar was om hen te komen helpen. 
De Rakwi’s konden helaas niet lang blijven want er stond hen al alweer een nieuwe missie te 
wachten. 

Deze keer werden ze opgeroepen om te komen helpen in Noord- Korea. De Amerikanen zijn al 
jarenlang in oorlog met de Koreanen en de Rakwi’s kregen een bericht van de Koreanen die ze 
kunnen onderscheppen. De inhoud van de boodschap was uiterst belangrijk voor de Koreanen 
en kan catastrofale gevolgen hebben. De Rakwi’s moesten die dag samenwerken om het bericht 
te kunnen vertalen en dit konden ze doen door 16 bladeren te memoriseren op het kampdomein 
waarop telkens 10 getallen stonden in morsecode. Maar 4 bladeren waren groen, 4 blauw, 4 
rood en 4 geel. Een code bestond uit 4 verschillende kleuren. Pas als alle bladeren van een kleur 
gevonden waren mochten ze proberen de code te kraken door al marcherend de code op te 
noemen tegen King Jong Lau, King Jong Jos, King Jong Jo en King Jong Li.  ’ S Avonds werd de 
missie goed afgesloten met een quiz om de soldaten hun kennis te testen. 

Op 14 augustus kreeg het Belgische leger de kans om een dagje uit de rusten. Ze gingen met zen 
allen op dagtocht naar de Wouterbron waar ze de volledige dag konden ravotten in het water. 
Lekker uitgerust konden de Rakwi’s beginnen aan hun laatste missie naar Antarctica.  Ze trok-
ken hiervoor naar de Zandberg. Al snel werd het duidelijk dat Antartica getroffen was met een 
groot probleem. Elk continent had al een klein stukje veroverd van Antartica. De rakwi’s moesten 
helpen Antartica te verdedigen door een grens te bouwen. Dit deden ze aan de hand van een 
kampenspel. Probleem 1 was tegen de middag opgelost maar al snel stoten ze zich op nog een 
probleem. Generaal Neuzeneus en Generaal Laurens hebben ruzie. Laurens heeft ooit wat ijs 
van Antartica gestolen omdat zijn diepvries niet goed meer werkte. De Antarticanen konden 
hier blijkbaar helemaal niet mee lachen en hebben de oorlog verklaard aan ons leger. Hun leger 
wou niet onvoorbereid vechten dus hebben ze zelf een oefengevecht georganiseerd. De rakwi’s 
moesten zorgen dat hun witte tshirt niet geraakt zou worden doorheen de middag door een 
verfspuitje van de vijand. De rakwi’s slaagden erin om de vijand uit te moorden. De volgende 
dag amuseerden ze zich op het basje en sloten ze de avond af met een feestje om te vieren dat 
alle missies geslaagd waren. 

Rakwi’s, wij willen jullie bedanken voor het fantastische kamp! Wij hebben ons met de leiding 
super hard geamuseerd 😊

Groetjes de leiding xoxo
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Kampartikel Toti’s

Dag liefste mosseltjes

Het jaar zit er spijtig genoeg op, maar we sloten het af met een fantastisch kamp! Hier willen we samen 
graag eventjes op terugblikken: De eerste dag was het opzetten van de tenten. Hier en daar verliep dit 
wat stroef, maar uiteindelijk stonden alle tenten mooi op! Spijtig genoeg stortte er later dit kamp wel 
eentje in elkaar, maar laten we dat maar snel vergeten ;) Jullie bouwden op dag 2 een mooie constructie 
met sjorbalken en sjortouw, waar jullie het hele kamp samen van konden genieten. De befaamde tipi 
met hangmat, waar zelfs de aspi’s jaloers van werden! Een ideale chillplek voor tijdens de platte rust.

Dag 4 stond in teken van de metalheads, en wat waren jullie allen goed (en soms wat intimiderend) ver-
kleed! Jullie maakten per band prachtige t-shirts en gitaren, waarmee jullie die avond konden schitteren 
op het metaloptreden voor de andere afdelingen. Elk optreden was heel indrukwekkend. En dan… 
MOSSELDAG. Als echte mossels en viswijven hebben jullie het super goed gedaan (misschien tijd voor 
een carrièreswitch?). De mosselspelen waren echter niet te onderschatten.

De opkuis de laatste dag verliep soms wat stroef, want enkelen van jullie weten als de beste hoe je op 
je lui gat moet zitten :p, maar uiteindelijk kwam alles tot een goed eind.

We zijn heel blij dat we dit toffe kamp met jullie mochten delen en dat we deze momenten samen voor 
eeuwig mogen koesteren! Bedankt lieve toters :)

De totileiding
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Kampartikel Keti’s

Dag Keti’s

Het is ondertussen op het moment dat dit artikel geschreven wordt exact 1 maand en 27 dagen 
geleden dat ons fantastisch kamp ten einde liep. Voor moest je het nog niet weten: wij vonden 
het alleszins echt een topkamp!! Karten, een film maken, expeditie Robinson, pizza eten in de ver-
keerde tuin,… zoveel activiteiten waar we nog lang met nostalgie, gemis en een glimlach op ons 
gezicht op zullen terugkijken. Zelfs de lastige momenten, zoals in 35 graden fietsen op voorkamp 
en tenten opzetten, zullen ons nog lang bijblijven. We kunnen nog uren vertellen over alle vree 
gjeestige momenten op kamp, maar we hebben zo’n miljard-tal foto’s om ons nog aan alles te 
doen herinneren. Helaas komt aan alles een einde, ook (sinds 1 maand en 27 dagen) aan ons 
mega-fantastisch-supercool Ketikamp en dus ook aan ons leidingsjaar bij jullie. Gelukkig zijn wij 
niet volledig uit jullie leven verdwenen, anders zouden enkele keti’s waarschijnlijk in een depressie 
beland zijn (logisch). Sommige keti’s hebben het geluk (of ongeluk, tis maar hoe je het zelf bekijkt 
😊 ) om nog een jaar met Emma opgescheept te zitten, en ook Justine en Rune zijn ondanks ons
Chiropensioen al wel eens in de Chiro komen binnen waaien. Hoewel jullie nieuwe leiding natuur-
lijk niet kan tippen aan het olijke trio van vorig jaar, zijn wij er zeker van dat ze toch wel dicht in 
de buurt kunnen komen qua gjeestigheid van het Chirojaar. Alleszins nog heel veel machtige 
Chiromomenten gewenst, geniet ervan want voor je het weet ist gedaan!

Doei en tot in den draai!

Jullie (ex)-(oud)-leiding
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Kampartikel Aspi’s

Dag liefste Aspi vriendjes en vriendinnetjes!

Vandaag zal ik jullie even terug laten denken aan de goeie mooie oude tijd. Dit begon alle-
maal op 10 augustus 2022. We namen met zijn allen de trein richting Sint-Niklaas en van daaruit 
vertrokken we enthousiast met de fiets. Behalve onze arme eenzame kreupel Layla maar niet 
gevreesd ze blijft niet voor lang een eenzame kreupel. We fietsten dus een hele dag in toch wel 
wat frisjes weer en weet je nog daarna? We sliepen in een stal met geitjes, kipjes en 2 doggo’s. 
De volgende dag fietsen we weeer heeeel veeeel en als dat dan eindelijk gedaan was mochten 
we de leuke camions uitladen, echt fantastisch hé op kamp gaan? Maar vanaf dan werd alles 
wel heel wat leuker, zo ontdekten we al snel dat we 2 pluizige vriendinnetjes (bij nader inzien mis-
schien toch een vriendje en vriendinnetje) met ons meehadden. Voor wie onze Snuffel en Truffel 
al miste hier nog eens een koddig foto van hen. In de avond speelden we nog een gevaarlijk spel 
met echte laserguns tegen de leiding. 

 De eerste echte kampdag begon zeer intens, ineens waren we allemaal cowboys en reden 
we op een wilde stier. Toen bleek dat Elly thuis blijkbaar ook een stier heeft staan om elke dag 
eens te oefenen. Maar dat is niet het enige dat ze geoefend heeft want weten jullie nog na een 
fantastische maaltijd te hebben gemaakt dat we samen onze beste dansmoves boven haal-
den. Aaahn juist die nacht sliepen jullie niet in jullie bedjes maar in het bos! Want weten jullie 
nog die zotte nachtwake waar jullie blijkbaar toch niet zo heel goed in zijn, maar daar zwijgen 
we over…De volgende dag brak aan met weer een stralend zonnetje en vreemd genoeg waren 
jullie nu opeens veranderd in popsterren. In de ochtend speelden we een spel met duizend en 
één ballonnen om dan in de namiddag blijkbaar nel en jade hun make up skills te testen. In de 
avond ontdekten we dan ook eens wie geboren werd als een zangtalent en wie jammer genoeg 
niet. Oh en toen volgde toch wel een onvergetelijke nacht, een nacht met ongezien veel mayo-
naise en ongezien veel ander kissakerij. Maar toch bleven jullie gelukkig en spoelden al snel deze 
nacht weer van jullie af. 

Opnieuw brak er een leuke kampdag aan en speelden we het grote apenpokken spel! Daarna 
vertrokken we blijkbaar naar maar een heel miniem subtropisch zwembad. Maar niet gevreesd 
de dag werd alsmaar beter want toen besloten we om toch eens op tweedaagse te vertrekken. 
Een moment in ons leven die we allen nooit zullen vergeten. Een moment gevormd door een 
heel speciale man in ons leven, iemand die we voor altijd in ons hart houden genaamd Gian-
nniiiii! Och ik mis hem toch! Ik mis de manier hoe hij opeens een tent van de trampoline smijt, 
ik mis zijn prachtig accent en ik hoopte toch wel eens mee te mogen gaan naar één van zijn 
gamenights. Maar goed we moeten verder met ons leven of dat nu met of zonder Gianni is… De 
volgende dag bleek dan dat we toch wel echt naar een subtropisch zwembad gingen, eindelijk 
eens allemaal goed gewassen! We keerden niets vermoedend terug naar de kampplaats, plots 
bleek er een moord gebeurt te zijn, gelukkig zijn jullie fantastische detectives en was deze weer 
al snel opgelost. Daarna amuseerden jullie zich met het bang maken van kleine arme Toti’s in 
het bos. 

De volgende dag brak aan en toen was het jammer genoeg tijd voor mij om te gaan studeren 
iets wat ik niet liever doe!  Hopelijk weten jullie zelf nog wat jullie de andere dagen van het kamp 
hebben gedaan? Ik denk iets met kleurpoeder? iets met norre en een kapot been? iets met lei-
ding geven? iets met sleren op een basje en klimmen in de bomen? Bedankt voor het fantasti-
sche onvergetelijke kamp Aspi’s (en voor mijn nieuwe favoriete eieren T-shirt)!
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Voorstellingen nieuwe leiding

Hallo allemaal,

Ik ben Noa en ik heb een spelletje voor jullie gemaakt. Ik heb een aantal vragen waarvan jullie 
moeten raden wat het juiste antwoord is. Je zal uiteindelijk een woord moeten uitkomen die bij 
mij past :)

Veel plezier!!

Ik ben jarig in december? (p) juist     (t) fout

Ik vind kaas lekker? (o) juist      (i) fout

Ik doe Gezondheid-en welzijnswetenschappen? (z) juist       (m) fout

Ik zit al van de Ribbels in de Chiro? (z) juist        (a) fout

Ik heb kort haar? (a) juist        (a) fout

Mijn lievelingseten is ……………………

Hallo! Ik ben Nel , een nieuwe leidster van dit jaar. 

Leer mij een beetje beter kennen aan de hand van deze stokvrouwtjes en mannetjes:

1) Het is mijn 13e jaar in Chiro Knipoog

2)  Ik drink graag een warm drankje genaamd koffie

3) Ik heb een huisdier: Eddie het hondje + een paarse paraplu (ribbeltjes!!!)

4) Ik luister vaak en graag naar muziek

5)  Ik heb nog een broer en een zus. Ik heb dus een gezin van 5 leden.
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Voorstellingen nieuwe leiding

Hey, hoi! Ik ben Jitske, een nieuwe leiding sinds dit jaar. Willen jullie me beter leren kennen? Dat 
kan! Los deze rebussen op en kom meer over mij te weten. 

Deze leider/leidster speelt handbal? Juist (Y) - Fout (P)

Deze leider/leidster is ouder dan 19 of even oud? Juist (e) - Fout (a)

Gaat deze leider/leidster naar Facts? Ja (n) - Nee (p)

Is het lievelingsfruit van deze leider/leidster een peer? Juist (i) - Fout (n)

Is deze leider/leidster al eens gaan parachute springen? Ja (j) - Nee (i)

Kookt deze leider/leidster graag ? Ja (s) - Nee (n)
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Voorstellingen nieuwe leiding

MERLIJN
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Voorstellingen nieuwe leiding

TIEL

MARIJE
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Artikel Ribbels

Er was eens een olifantje dat Snuffel heette.

Hij was op queeste, op zoek naar een gezellig groepje vrienden waar hij welkom was. Hij is wel 
overal heen geweest, maar vond nooit wat hij zocht. Tot op een wel bepaalde dag dat hij tegen 
het been van leider Henri botste. Henri was eerst helemaal verbaast om een olifantje zoals Snuffel 
tegen te komen, maar nadat ze even hadden gepraat stelde Henri Snuffel voor aan de rest van 
de ribbelleiding. Anders, Nel en Noa waren verrast door de komst van Snuffel, maar wouden hem 
wel graag omarmen. ze stelden snuffel zelf gerust dat hij heel veel leuke vriendjes ging kunnen 
maken bij de ribbeltjes.Dus stelde de ribbelleiding snuffeltje voor aan de ribbels. Toen plots uit 
het niets een wildvreemde vrouw met een bivakmuts snuffeltje kidnapte! :o Al een geluk liet deze 
wildvreemde vrouw een brief vallen met allemaal tips van waar ze snuffeltje gingen vasthouden. 
Achiel, Aimellio, Alice en Anna stonden direct recht om het mysterie op te lossen. De eerste tip 
was al niet gemakkelijk. Gelukkig dat Anna-Rune , Aude en Axelle het eerste raadsel ontrafeld 
hadden. Uit de eerste tip konden de ribbels een aanwijzing richting de parking van de Rivan vin-
den, dus gingen ze daarheen. Eens op de parking was er nog een brief met daarin geschreven 
dat ze eerst alle chirospelletjes moesten kennen vooraleer ze meer informatie gingen krijgen. 
Terwijl Billie en Cas paniekerig elkaar in de ogen keken, omdat ze nog niets van chirospelletjes 
kenden,wisten Charlotte en Céléstin gelukkig wel een spelletje. Ze stelden eerst 1 2 3 piano voor. 
Djay-Djay nam het initiatief om het spel uit te leggen. Edith en Ella wouden graag als eerste tellen.  
Als het spelletje begonnen liep Ezra razend snel vooruit maar gleed uit op het laatste moment 
toen de tellers zich omdraaiden.:o  Gelukkig kon hij op tijd zijn reflexen naar boven halen en niet 
meer bewegen. De parking leek wel een standbeelden winkel toen alle ribbels stil stonden. Toen 
de tellers zich weer omdraaiden liepen Hanne , Josse en Julia plots 100 km/u (om nog niet eens te 
overdrijven) ze gingen bijna over de eindmeet komen tot de tellers zich helaas terug omdraaiden. 
Iedereen stond weer stil, dus de tellers begonnen weer te tellen en de eerste ribbels die er over 
de lijn waren geraakt zijn Juliette en Laura, die even snel gelopen hadden en tegelijk gewonnen 
zijn. Uit het niets kwam Lena met een brief die ze gevonden had in een hoekje. Levi las de brief 
aan iedereen voor. Lio en Lisa wisten direct het antwoord op de vraag en wisten dat de volgende 
tip zich de kerk bevond.  Eens aan de kerk toegekomen was er iets op de muur geschreven, kie-
keboe, Snuffel. Lotte en Marie stelden dus voor om kiekeboe te spelen, zo konden ze misschien 
weten waar Snuffel was. Tussen de ribbels wisten sommigen niet hoe dat spel ging. Noor en Nora 
legden het spel zonder moeite uit. Odette wou als eerste de kiekeboe zijn en moest dus zoeken. 
Ze bleven kiekeboe spelen totdat er maar 1 ribbel meer over was. Polle kwam als laatste uit een 
bosje gesprongen en juigde.. Rayan zag in  zijn  ooghoek een blaadje aan de muur hangen.  Op 
het blaadje stond een kaart met een kruisje op een plaats. Sam en Senne wisten na even peinzen 
welke locatie dit was. Ze zeiden dat snuffeltje waarschijnlijk op de ijzeren trap van de chiro was. 
De ribbeltje liepen met al hun krachten naar de trap. Toen ze er waren zagen ze dat arme snuffel-
tje vastgebonden was aan de trap. Toen hij vrij was was hij heeeel blij en dankbaar tegenover de 
ribbels. Hij wist niet hoe hij iedereen moest bedanken en besloot om dan elke week mee te gaan 
logeren bij iemand anders van de ribbels! 

vele knuffels toegewenst!

xxx de ribbelleiding
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Artikel Speelclub

Lang, lang geleden, in een heuvelachtig bos hier niet zo ver vandaan, woonde er een wilde stam. 
Maar dit was niet zo maar een stam; neen, het was een groep wilde modderkindjes! De kindjes 
noemden zichzelf de Speelclub, en deden niets liever dan in de modder springen, rollen en zelfs 
slapen. De leider van de stam -Wolfe- was een trots, wijs meisje, die altijd nadacht vooraleer ze 
een besluit trok. Natuurlijk moest ze niet alles alleen doen in de stam. Als de anderen druk bezig 
waren elkaar te plagen en achtervolgen, werd zij vergezeld door drie sterke, ietwat gestoorde 
krijgers; Mone, Juul en Samuel. Met z’n drieën deden zij niets liever dan hele dagen op verkenning 
gaan, en durfden ze dan wel eens te mopperen als ze het fluitsignaal hoorden.

Het was namelijk zo, dat de Speelclub niet alleen naar hun stamhoofd luisterde, maar ze moesten 
ook aan hun goden gehoorzamen. De bende had vier oppergoden. Yannis, Meester der Chaos. 
Jade, Godin van de knuffels. Marije, Juwelengodin. En ten slotte Joshua, de Oudste God.
De oppergoden woonden in een prachtige, gouden tempel bovenaan de Heilige Modderheuvel. 
Deze heuvel was zó glad, dat de Speelclubbers niets anders konden doen dan naar boven sluipen 
(met buik op de grond en poep naar beneden!) . En nu was het zo, dat telkens als het fluitsignaal 
klonk, de stam naar boven moest sluipen. Waarom, precies? Kan je je misschien afvragen.
Wel, de goden waren eigenlijk niet zo heel lief tegenover hun volk. Ooit, hadden zij de kindjes uit de
modder opgehesen, en hen allerlei nieuwe dingen aangeleerd. Maar na jaren en jaren, waren zij
verzuurd geraakt, te verblind door macht dat ze waren vergeten hoe mooi het was om voor hun 
stam te zorgen...

Maar ondanks de manier waarop de goden hen behandelden, bleef Wolfe sterk in hen geloven. 
En dus moest ook de rest van de stam onderdanig blijven. Wie dit niet deed, kreeg zweepslagen 
van Juul, werd gebeten door Mone, of kreeg zelfs een botten-brekende knuffel van Samuel.
Hierdoor bleven de Speelclubbers dus maar lief en braafjes. Behalve één lid; een moedig kindje, 
die van niets en niemand bang was. Zélfs niet van Jade, Yannis, Marije en Joshua! Iemand die er 
niet voor terug deinsde om te protesteren, en een groep op te richten die er alles aan zou doen 
om de goden te val te brengen.
Otis.

Word vervolgd...
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Artikel Rakwi’s

De toti’s zijn rood, de keti’s zijn blauw

Maar het is het groene van de rakwi’s, waar ik van hou

Zij zijn dan ook, waar ik leiding aan geef

Ik kan niet wachten, voor ik meer momenten met hen beleef

Het jaar is nog jong, we kennen elkaar nog niet goed

Maar haast en spoed is zelden goed

Dus kom erbij, dan leren we elkaar kennen

Zodat we dit jaar aan elkaar kunnen wennen

Om zo een heel tof jaar te beleven

Zo tof, dat ik ervan zal beven

Oke, genoeg, hier stopt het gedicht

Laat een biep achter na dit bericht

Oei nee, ik bedoel een bericht na de biep

Hiep hiep hiep

Hoera

Groetjes, jullie enthousiaste leiding

Merlijn, Jitske, Tiemen en Tiel
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Artikel Toti’s

Liefste Toti’tjes,

Hoewel jullie namen soms een beetje moeilijk blijken te zijn,

vinden jullie leiding jullie toch zo fijn.

Of we nu eieren op elkaars hoofd slaan,

of met enige moeite fietsen langs de baan.

Of dat we nu lachen, zingen en springen,

of eens even de tijd nemen om grondig te bezinnen.

Of we nu maarschalk, spion of simpelweg bom zijn,

of we er nu goed in zijn of niet zoals een ander kunnen zijn.

Of we nu beschermingen voor eieren maken,

of uit angst van de leiding een kreet slaken.

Of we nu moeite hebben met op bakken te staan,

of gewoon liever koffie eten dan ervoor te gaan.

Er kan niets misgaan zolang we maar bij jullie zijn,

want bij de toti’s in Chiro Knipoog is het altijd fijn!

Jullie kapoenen,

Noor, Suzanne en Casper
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Artikel Keti’s

Het Sessie-boek

Dag keti’s!

We zullen dit jaar aan veel sessies deelnemen. Hier heb je er al een paar.

Groetjes Emma, Chrys en Amina!

DUIN-SESSIES

TRAMPOLINE-SESSIES

KRING-SESSIES

KOFFER-SESSIES
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Artikel Aspi’s

“De zegels van verbondenheid”

De aspi’s kwamen op wat leek als een gewone zondagmiddag binnen in het aspilokaal en von-
den enkele lege canvassen. “Wuk is me da??” vroegen Flo en Ella zich algauw af. De leiding repli-
ceerde dat het ging om decoratie, waarop Torben en Milan eens verbaasd keken naar elkaar 
maar uiteindelijk gingen zitten net als de rest. Nu moet je weten dat Bavo zich identificeert als 
kelderslekke en graag overal rondkruipt (LGBTQK+). Zo wijs als hij is heeft hij reeds Siebe, Logan, 
Yoran, Layla en Luna bekeerd.

De leiding daagde Bavo uit om elke aspi te laten geloven in de kelderslekke ideologie. De meester 
kelderslekke ging akkoord en kon de meeste anderen makkelijk bekeren. Easy peasy dacht hij. 
Hanna en Lieze deden eerst wat moeilijk omdat ze blijkbaar meer fan zijn van “gewone” slekken, 
maar na de geruststelling van Suzanne en Marie wouden ze de nieuwe ideologie een kans geven. 
Ine, Juliette, Lotte en Lore besloten onderling dat ze zich enkel wilden bekeren indien ze de pron-
oun Sle/Sler kregen. Je kent dat ongetwijfeld wel, van die koppige vrouwen.. 

Al twijfelend knikte meesterslekke Bavo en zo kreeg hij de “Sler’s” ook aan zijn kant. Goed, ieder-
een kelderslekke nu? Jarne en Milo bleven verdacht stil. Ze weigerden om zich te bekeren want 
ze zijn reeds plukketuffer. Er ontstond discussie en de leiding moest ingrijpen. Long story short: 
De kelderslekken en de plukketuffers hebben samen een bondgenootschap gevormd. Om deze 
broederschap te bewerkstelligen werd besloten dat iedereen een persoonlijke zegel moest ach-
terlaten op de canvassen. Nu hangen deze canvassen op in het aspilokaal als bewijs van broe-
derschap, plezier en vertier, ondanks de verschillende ideologieën.

Go for LGBTQKP+!
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Spel en cijfer

Spel: Zwarte bollen

Uitleg: 

Iedereen zit in een kring, de leiding heeft een kurk en een aansteker in de hand. De leden moeten 
elk om beurt ‘telefoneren’ naar elkaar en moeten hierbij een zin zeggen: ‘Ik, (naam), zonder zwarte 
bollen, telefoneer naar (naam) zonder zwarte bollen.’ Maken ze een fout in die zin, of duurt het te 
lang dan krijgen ze een zwarte bol: kurk in brand steken aan 1 kant, laten afkoelen en duwen op 
het gezicht. Dan proberen ze opnieuw maar met aangepaste zin: ‘Ik, (naam), met 1 zwarte bol, 
telefoneer naar (naam) zonder zwarte bollen.’ Het doel van het spel is natuurlijk eindigen zonder, 
of met het minste zwarte bollen!

Variaties

1) Je kan dit ook met gekleurde bollen doen; door schmink of verf aan een kurk te doen.

2) Rippelstippel: de inhoud is dezelfde, maar de zin wordt moeilijker, nu zeggen ze: ‘Ik, (naam) 
rippelstippel, zonder stippels, rippelstippel, telefoneer naar (naam) rippelstippel, met 1 stippel, 
rippelstippel.

3) Andere namen: In plaats van je eigen naam kiest iedereen een andere naam voor zichzelf, of 
we spelen met de namen van grootouders, huisdieren, … In de loop van het spel moet je altijd die 
naam aanspreken.

Waarom is het cijfer van dit Sjarlekrantje gewoon 70, zou je 
je kunnen afvragen. Wel, ik zal het eens verklaren. 70 lange 

jaren geleden is onze Chiro ontstaan!!!! Woohooow, zo 
cool!!! Natuurlijk gaan wij dit ook vieren! Dit doen we op ons 

feestweekend, wees dus allen welgekomen.
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SINT - ELISABETH
Heh? Een naam van een andere Chiro in het Chiro Knipoog-Sjarlekrantje? Vreemd… maar eigen-
lijk niet heus, want Chiro Knipoog was eigenlijk Chiro Sint-Elisabeth. Tientallen jaren geleden zijn 
wij namelijk van naam veranderd. :o Dat wisten jullie niet hé?

Met liefs

Stotteren en giechelen zo rood als een 
tomaat.
Een vreemd, plezant gevoel tintelt door 
m‘n ruggegraat.
‘k Wil dolgraag iets vertellen maar hoe 
pak je dat nu aan?
Je woont al op m‘n pennenzak maar dat 
zal niet volstaan.

Refrein:
Omdat ik van je hou tel ik blaadjes, 
schrijf ik jou.
‘MET LIEFS‘ erbij voel ik vlinders, ben ik blij.
‘k Heb je foto op zak spring met gemak 
tot op het dak.
Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik 
aan jou
omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel 
erg van je hou.

We sprinten rond het blokje en we blin-
ken in ons vel.
Wapperende oren zijn bij ons niet echt 
van tel.
Met mensenvlees gaan knutselen: waar 
halen ze ‘t idee?
Die plastieken chirurgie: doen we daar 
zo snel aan mee?

Refrein

De zon is aan het schijnen en ‘t is ook nog 
volle maan.
De schaapjes op het droge, de problemen 
van de baan.
Nu weet ik het wel zeker: ‘t is voor eeuwig 
en altijd.
Maar ‘ t kan ook nog verkeren en dat 
vraagt dan weer wat tijd.

Refrein

Soms zijn er van die boekjes of program-
ma‘s op TV.
Dan word ik stiekem wijzer maar vaak zit ik 
er ook mee.
Dat turnen en dat stoeien lijkt hen zelden 
te vermoeien.
En dan blijft er nog de vraag: is dit echt of 
is het knoeien?

Woord en liedje
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Kleurplaat
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Chiroscoop

RAM: Je bent een harde werker. Al je taken zijn op tijd ingediend. Je haalt goede punten op 
school. Je leert elke dag nieuwe dingen bij. Maar je hebt liever dat alles via je eigen gedacht gaat. 
Probeer ook de mening van anderen in gedachten te houden. Misschien kan je zo op nog betere 
ideeën komen. 

Tip: Leer vanuit een ander perspectief op het leven te kijken. 

STIER: Je zit al een tijdje zonder crush. Wat helemaal niet erg is! Misschien wacht je op de per-
soon die oogverblindend is. Of misschien ben je nog helemaal niet over je ex of ben je te hard op 
zoek. Laat al je zorgen los en laat alles op je afkomen. Alles zal mooi op zijn plaats vallen! ;)

Tip: Ga eens gaan feesten om nieuwe mensen te leren kennen!

TWEELING: Je hebt elke dag hetzelfde ritme. Naar school gaan, studeren en gaan slapen. Pro-
beer een leuke hobby te zoeken. Vraag aan vrienden of je mag joinen in hun hobby. Ga eens 
gaan wandelen met je hond (of kat)!  Je brengt dan direct meer kleur in je leven. 

Tip: Maak een checklist van dingen die je wilt doen en check ze dan af. 

LEEUW: Het koude weer is weer in aantocht! Maar dat vind je super leuk! Je kijkt al uit naar de ijs-
koude Chirowerkingen. Je hoopt natuurlijk weer op sneeuw. Jij bent de persoon die sneeuwballen 
smijt op mensen die dit echt niet tof vinden. Maar dat boeit je ook niet want het is jouw seizoen 
van het jaar. 

Tip: Eet geen geel sneeuw

KREEFT: Het wordt de maand van de kleine gelukjes. Een halve euro vinden op straat, nét de 
laatste koek van het pak kunnen bemachtigen, een regenboog zien, je favoriete liedje op de radio 
… Koester die momenten en wees dankbaar voor elk mini cadeautje dat je krijgt. 

Tip: Begin al na te denken over de cadeau’s die je aan mensen zal geven voor de feestdagen. 

BOOGSCHUTTER:  Er zijn heel wat dingen gebeurd de laatste paar maanden. Je zit er niet 
meer bij met je hoofd. Probeer om dingen te zoeken die je leuk vindt. Ga eens iets gaan eten met 
je vrienden. Laat jezelf verwennen door een dagje naar de wellness te gaan. Verzet je gedachten. 

Tip: De dingen die je frustreren schrijf je op een blaadje en verbrand het blaadje op het einde in 
teken van verleden tijd. 
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SCHORPIOEN: Je hebt iemand gekwetst deze maand. Probeer niet alleen aan jezelf te denken, 
denk ook aan anderen. Misschien deed je dit onbewust, maar dat komt waarschijnlijk niet zo over 
bij die persoon. 

Tip: Denk twee keer na voor je iets zegt of doet. 

MAAGD: Oei! Je bent deze maand redelijk wild geweest he! Je bent al 3 keer van je fiets geval-
len in twee weken. Probeer wat de blauwe plekken of schaafwonden te verzorgen. Straks denken 
mensen dat je een vechtersbaas bent. 

Tip: Ga eens langs bij de fietsenmaker. 

WEEGSCHAAL:  Je kan alles perfect aan deze maand. Je bent kalm en strijdlustig en laat je 
door niets of niemand van je stuk brengen. Maar vergeet niet af en toe te relaxen. Nu het nog 
even mooi weer is, kun je een gezellige drink in de zon organiseren voor je gezin of vrienden.

Tip: Blijf wel down to earth. 

STEENBOK: Heb je veel stress de laatste tijd? Gooi het van je af en doe maar rustig. Een keer 
super zot dansen op je lievelingsnummer kan al heel veel deugd doen. Speel gerust je lievelings 
chirospel met je ouders in de keuken of met je vrienden op school. 

Tip: Laat jelievelings playlist spelen terwijl je onder de douche staat. 

VISSEN: Wat een feestbeest ben jij! Probeer wat op te letten met het geld dat je uitgeeft. Je hebt 
nog een nieuwe winterjas nodig. Aangezien je geld redelijk snel de deur uitgaat zou je misschien 
best beginnen met sparen. 

Tip: Smijt elke dag 1 euro in je spaarpot!

WATERMAN: Jij bent de persoon dat steeds dezelfde verhalen blijft herhalen. Waarom? Je 
hebt nu al 3 keer aan dezelfde persoon verteld wat je dit weekend gedaan hebt. Wees niet zo 
egoïstisch. Probeer ook eens andere mensen aan het woord te laten.  

Tip: Vraag eerst aan de persoon of ze je verhaal niet al hebben gehoord. Vertel het dan indien 
niet. 



AgendaLeiding

meer info

Bedankt voor het lezen 
en tot volgende keer!

www.chiroknipoog.be
www.facebook.com/chiroknipoog
chiroknipoog@hotmail.com

Contact en kalender

Ribbels Anders 0489 28 79 93
Henri 0489 07 16 01
Nel 0491 99 39 63
Noa 0485 31 67 29

Speelclub Jade 0460 95 28 80
Joshua 0491 14 48 27
Marije 0494 90 79 03
Yannis 0468 19 63 39

Rakwi Jitske 0479 11 42 94
Merlijn 0489 28 80 93
Tiel 0474 19 20 96
Tiemen 0494 11 28 30

Toti Casper 0494 48 25 11
Noor 0474 71 03 73
Suzanne 0471 62 87 17

Keti Amina 0476 09 11 54
Chrys 0486 40 05 86
Emma 0474 87 61 86

Aspi Jolien 0478 96 71 87
Luka 0476 71 82 25

Zondag 04/12 Sinterklaas

Zaterdag 10/12 Kerstmarkt

10/02 - 12/02 Groepsweekend

21/04 - 23/04 Feestweekend

Zondag 14/05 Moederdag
ontbijtpakketten

Woensdag 09/08 Bivakwake

Donderdag 10/08 Vertrek voorkamp keti’s en 
aspi’s

Zaterdag 12/08 Vertrek speelclub, rakwi’s 
en toti’s

Dinsdag 15/08 Vertrek ribbels

Maandag 21/08 Terugkeer kamp


