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Artikel	  van	  de	  volwassen	  begeleiders:	  
	  

Beste	  Chirovrienden,	  	  

	  

Zoals	  de	  meesten	  onder	  jullie	  wel	  zullen	  weten	  is	  de	  Chiro	  vorig	  jaar	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  2	  nieuwe	  VB’s	  

om	  Mie	  en	  Piet	  te	  vervangen.	  Ze	  hebben	  zich	  vele	  jaren	  ingezet	  voor	  de	  Chiro	  waar	  we	  hen	  enorm	  

dankbaar	  voor	  zijn,	  maar	  vonden	  het	  tijd	  om	  de	  fakkel	  door	  te	  geven	  aan	  iemand	  anders.	  En	  dat	  zijn	  wij	  

geworden,	  Dirk	  Wauters	  en	  Maggy	  De	  Backer.	  	  

	  

Ik,	  Dirk	  Wauters	  of	  Witten	  voor	  de	  vrienden,	  ben	  48	  jaar	  jong.	  Samen	  met	  mijn	  vriendin	  Carine	  woon	  ik	  in	  

de	  Hauwerstraat	  met	  Jolien,	  Lisa,	  Roxanne	  en	  Mathias.	  	  

Vanaf	  mijn	  7	  jaar	  stond	  ik	  iedere	  zondag	  paraat	  op	  de	  Chiro,	  daarna	  werd	  ik	  leider	  en	  zette	  ik	  mijn	  

Chirocarrière	  verder	  als	  hoofdleider.	  Hierna	  ben	  ik	  nog	  12	  jaar	  lang	  mee	  geweest	  als	  kookvader	  met	  de	  

meisjes	  op	  kamp.	  Ook	  ben	  ik	  lid	  van	  de	  oud-‐leiding.	  	  

Ik	  hoop	  dan	  ook,	  nu	  als	  VB	  van	  de	  jongens	  mijn	  steentje	  te	  kunnen	  blijven	  bijdragen	  aan	  de	  Chirowerking.	  	  

	  

Achter	  elke	  sterke	  man	  staat	  een	  nog	  sterkere	  vrouw	  en	  daarbij	  heb	  ik	  de	  eer	  deze	  plek	  in	  te	  vullen.	  Ik	  ben	  

Maggy,	  ben	  bijna	  42	  jaar	  en	  woon	  al	  15	  jaar	  in	  Lebbeke.	  Mijn	  roots	  liggen	  in	  de	  Broekstraat	  te	  Opstal.	  Ik	  

ben	  een	  zelfstandig	  thuisverpleegkundige	  	  in	  en	  rond	  den	  Opstal	  en	  in	  mijn	  vrije	  tijd	  wil	  ik	  me	  met	  veel	  

plezier	  inzetten	  als	  VB	  voor	  de	  jeugd	  van	  tegenwoordig.	  Zelf	  zat	  ik	  vroeger	  ook	  bij	  de	  Chiro	  en	  ben	  ik	  5	  jaar	  

leidster	  op	  het	  speelplein	  geweest.	  	  

Samen	  met	  mijn	  man	  Christoph	  heb	  ik	  2	  kinderen,	  ons	  Jella	  –	  die	  nu	  bij	  de	  speelclub	  zit	  en	  superzot	  is	  van	  

de	  Chiro	  –	  en	  Jordan	  die	  bijna	  14	  jaar	  is	  maar	  liever	  gaat	  voetballen	  of	  computerspelletjes	  speelt.	  	  

	  

We	  hopen	  er	  samen	  en	  met	  de	  beide	  leidingsploegen	  er	  nog	  enkele	  toffe	  jaren	  van	  te	  maken.	  De	  sfeer	  zit	  

er	  alleszins	  al	  goed	  in	  en	  we	  zijn	  er	  zeker	  van	  dat	  we	  met	  2	  gemotiveerde	  leidingsploegen	  zitten	  die	  er	  het	  

beste	  van	  willen	  maken.	  	  

Hopelijk	  kunnen	  we	  ook	  op	  jullie	  vertrouwen	  blijven	  rekenen,	  wij	  zullen	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  jullie	  

kinderen	  een	  zo	  mooi	  mogelijk,	  avontuurlijke	  tijd	  te	  laten	  beleven	  bij	  onze	  Chiro.	  	  

	  

Een	  kei-‐cool	  Chirojaar	  tegemoet	  gaande,	  	  

Dirk	  en	  Maggy	  	  	  
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Artikel	  van	  de	  proost:	  
	  

Beste Chiro  - leiding, leden, sympathisanten , 
 
Toen ik telefonisch de vraag kreeg om een woordje te schrijven bij het begin van het Chiro-
jaar vroeg ik naar het Jaarthema en ik verstond “Goesting”. .En ik dacht prima, wie heeft er 
nu geen goesting in de Chiro, met veel spel, ontspanning en amusement...  
Maar blijkbaar had ik het verkeerd verstaan en is het jaarthema “GOESTINK!” 
 
Chiro-nationaal schrijft over het jaarthema: “Met ‘Goestink!’ zetten we ons engagement in de 
verf: al het zweet dat jij en duizenden anderen in de Chiro steken. Vrijwillige inzet, zonder 
iets terug te vragen. Puur omdat je daar goesting in hebt.  
De drive en de goesting die je van Chiro krijgt, zijn uniek en geven ook goesting door aan 
anderen. Goesting is uitermate aanstekelijk”. 
 
Het gaat dus wel degelijk over twee dingen: 

1. Je moet veel “goesting” hebben om je voor de Chiro in te zetten. In het dialect wordt 
dit uitgesproken als “goestink”. 
 

2. Deze inzet vraagt veel inspanning, dus veel zweet en van zweten ga je ook “stinken”. 
Maar hiervoor hoef jij je niet te schamen, dus “goe-stink”. 

	  
De	  Chiro	  draait	  op	  goesting.	  Waarom	  doe	  je	  het	  anders?	  Daarom:	  amuseer	  je,	  breng	  mensen	  
samen,	  maak	  je	  activiteiten	  grootser	  en	  sjieker,	  haal	  alles	  uit	  de	  kast	  voor	  een	  super	  originele	  
Chironamiddag,	  ga	  de	  straat	  op	  met	  je	  leden	  en	  maak	  iedereen	  jaloers	  met	  jullie	  teamspirit.	  
We kennen ook allemaal de spelletjes buiten en bij slecht weer in de modder, waardoor onze 
kleren vuil worden en tochten “dik over dun” waarbij we door grachten gaan en dus ook wel 
beginnen stinken. 
Je zult door al je inzet en meedoen aan de spelen zeker niet “stinkend-rijk” worden. Laat het 
volgend werkjaar met veel goesting eens goed-stinken in Opstal. 
 
Ik wens aan de leiding veel goesting, moed, durf en inspiratie om aan dit jaarthema te werken.  
Jullie weten ook dat je er niet alleen voor staat. Laat de goede geest van verbondenheid in de 
Chiro-familie jullie hierbij tot steun zijn. Ontdek nieuwe – leuke – toffe - stinkende spelletjes. 
 
Ik wens jullie een fantastisch en ’deugddoend- stinkend-rijk’ werkjaar, 
 
Paul Redant, proost 
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Artikel	  van	  de	  groepsleiding	  :
	  

 

Goestink, het nieuwe jaarthema van Chiro Nationaal en onmiddellijk ook onze nieuwe 
slogan. Want we hebben er Goestink in! 
 
We beginnen dit jaar met een volledig nieuwe start. Want we hebben niet alleen 
afscheid moeten nemen van enkele leiders en leidsters. Ook onze VB’s Mie en Piet 
hebben na jaren hun ervaring en goede raad met ons gedeeld te hebben (waarvoor 
nogmaals dank!), besloten om op VB-pensioen te gaan.  
 
Maggy De Backer en Dirk Wauters zijn de uitdaging van het VB-schap aangegaan en 
zorgen voor een nieuwe wind in onze leidingsploeg. Een hele verandering, zowel voor 
hen als voor ons, dus het zal zeker nog wat zoeken worden. Maar samen met de rest 
van de leiding zorgen we ervoor dat het chirojaar zo vlot mogelijk zal verlopen J 
Zit je toch nog met vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om iemand van ons 
aan te spreken! 
 
We staan weer voor een jaar boordevol activiteiten, dus 
kijk zeker regelmatig eens op onze site voor de meest 
recente versie van de kalender. Wij hebben er alvast zin 
in, hopelijk komen jullie ook elke zondag tonen dat jullie 
er GOESTINK in hebben! 
 
Vele Chirogroeten! 
 
Stef, Yoni, Dorien en Jolien 
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Artikel	  voor	  de	  sloebers	  (jongens):	  
	  

Dag	  supercoole	  sloebers!	  

	  

Wij	  zijn	  Yoni	  en	  Kim,	  	  jullie	  nieuwe	  leiders	  voor	  dit	  Chirojaar!	  Wij	  gaan	  samen	  met	  jullie	  vele	  avonturen	  beleven	  

en	  de	  zotste	  spelletjes	  doen!	  Kijken	  jullie	  er	  al	  naar	  uit?	  Wij	  anders	  wel!	  	  

Tot	  de	  volgende	  Chiro!	  	  

Hier	  al	  een	  SUPERleuke	  kleurplaat!	  

	  

	  
 

	  
Yoni	  Van	  Lombergen	  

Krapstraat	  153	  

9255	  Buggenhout	  

0473/44	  19	  73	  

yonivanlombergen@hotmail.com	  

Kim	  Van	  Muylders	  

Rossevaalstraat	  79	  

9280	  Lebbeke	  

0475/39	  72	  65	  

kimmeken10@hotmail.com	  
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Artikel	  voor	  de	  sloebers	  (meisjes):	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Hey	  liefste	  sloebers	  !!	  

Sommigen	  onder	  jullie	  kennen	  mij	  al,	  anderen	  misschien	  nog	  niet.	  Ik	  ben	  Rupsje	  Ribbel	  en	  ik	  

ben	  de	  mascotte	  van	  de	  sloebers.	  Ik	  bedoel	  hiermee	  dat	  iedere	  sloeber	  in	  het	  hele	  land	  mij	  

kent.	  	  

Jullie	  zullen	  mij	  tijdens	  het	  chirojaar	  wel	  vaak	  tegenkomen,	  maar	  weet	  je	  wat	  ik	  gehoord	  

heb	  ?	  Ik	  heb	  gehoord	  dat	  jullie	  drie	  super	  toffe	  leidsters	  hebben	  die	  jullie	  fantastische	  

chirozondagen	  gaan	  bezorgen.	  Kennen	  jullie	  ze	  al	  ?	  

Dit	  is	  leidster	  Karen,	  ze	  is	  geboren	  op	  19	  juli	  1991	  en	  woont	  in	  Opstal.	  Haar	  hobby’s	  zijn	  de	  

Chiro,	  Muziekkapel,	  Krachtbal…	  

Hier	  hebben	  we	  leidster	  Ine,	  geboren	  op	  25	  november	  1994	  en	  woont	  ook	  in	  Opstal.	  Naast	  

de	  Chiro	  heeft	  ze	  nog	  een	  hobby,	  namelijk	  Krachtbal.	  

Als	  laatste	  hebben	  we	  leidster	  Joyce,	  ze	  is	  geboren	  op	  24	  februari	  1992	  en	  woont	  net	  als	  de	  

anderen	  in	  Opstal.	  Naast	  de	  Chiro	  doet	  ze	  nog	  aan	  turnen.	  	  

Ik	  ben	  er	  zeker	  van	  dat	  deze	  3	  fantastische	  dames	  jullie	  mega-‐coole-‐spetterende	  zondagen	  

gaan	  bezorgen,	  dus	  hopelijk	  zijn	  jullie	  elke	  zondag	  trouw	  op	  post	  zodat	  elke	  zondag	  een	  

superfeest	  wordt	  !!!	  

Hopelijk	  tot	  dan,	  	  

Vele	  groetjes	  van	  Rupsje	  Ribbel	  en	  jullie	  3	  leidsters,	  	  

Karen,	  Ine	  en	  Joyce	  

P.S.:	  Kunnen	  jullie	  niet	  wachten	  tot	  zondag	  ?	  Kleur	  mij	  dan	  al	  mooi	  in.	  
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Artikel	  voor	  de	  speelclub	  (jongens):	  
	  

Kunnen	  we	  speelclubbers?	  

Aiai,	  super	  coole	  leiding!!	  

Diep	  in	  de	  oceaan,	  in	  het	  stadje	  Bikinibroek,	  woont	  een	  zeespons	  met	  de	  naam	  

StrobbeBob	  SquarePants.	  Hij	  woont	  in	  een	  ananas	  samen	  met	  zijn	  huisdier,	  de	  

slak	  Gerrit.	  	  De	  buurman	  van	  zowel	  Strobbebob	  en	  Patrick	  de	  zeester,	  is	  de	  

inktvis	  Kingkong	  Tentakel	  	  een	  knorrige,	  saaie	  buurman	  die	  zich	  altijd	  aan	  

Strobbebob	  ergert!	  

Dit	  jaar	  mag	  de	  speelclub	  zich	  aan	  heel	  wat	  zotte	  avonturen	  verwachten!	  Zowel	  

boven	  als	  onder	  water.	  Een	  heel	  chirojaar	  vol	  sport	  en	  spel,	  tussen	  al	  het	  spelen	  

door	  moeten	  we	  natuurlijk	  is	  tijd	  maken	  voor	  een	  lekker	  krabburger.	  En	  om	  het	  

jaar	  af	  te	  sluiten	  een	  knotsgek,	  spongstastisch	  kamp.	  Wij	  kijken	  er	  naar	  uit	  jullie	  

te	  zien	  op	  zondagnamiddag!	  

Jullie	  leiding.	  

Stijn	  en	  Jeroen.	  
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Artikel	  voor	  de	  Speelclub	  (meisjes):	  
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Artikel	  voor	  de	  rakkers:	  
	  

Beste	  rakkers,	  

Volgende	  week	  begint	  jullie	  training	  tot	  supperrakker!!!	  Deze	  opleiding	  is	  nodig	  om	  te	  kunnen	  overleven	  in	  de	  

harde	  wereld	  van	  scout	  en	  KSA.	  Jullie	  training	  zal	  gegeven	  worden	  door	  een	  fantastisch	  leiderstrio.	  	  

De	  eerste	  leider	  is	  een	  ervaren	  man,	  hij	  heeft	  al	  een	  jaar	  leiding	  gegeven.	  Spijtig	  genoeg	  heeft	  hij	  de	  chiro	  dan	  

voor	  een	  jaar	  verlaten,	  maar	  hij	  is	  teruggekomen	  en	  zit	  nu	  vol	  geniale	  ideeën	  om	  jullie	  volledig	  op	  te	  leiden	  tot	  

supperrakker.	  Zijn	  naam	  is	  Nick	  De	  Kempeneer,	  maar	  iedereen	  kent	  hem	  natuurlijk	  als	  leider	  Ponda.	  

De	  tweede	  leider	  is	  een	  nieuweling,	  hij	  zit	  al	  jaren	  bij	  de	  chiro.	  Hij	  gaat	  dit	  jaar	  bouwkunde	  studeren	  en	  is	  dus	  

de	  geknipte	  man	  om	  allerhande	  kampen	  mee	  te	  bouwen	  (noodzakelijk	  voor	  een	  supperrakker).	  Leider	  Jappie	  

zal	  jullie	  niet	  alleen	  helpen	  met	  het	  bouwen	  van	  kampen,	  maar	  zal	  jullie	  natuurlijk	  ook	  bijstaan	  in	  de	  harde	  

training	  voor	  supperrakker.	  

De	  laatste	  leider	  is	  ook	  een	  nieuwkomer.	  Hij	  is	  ondertussen	  al	  12	  jaar	  bij	  de	  chiro	  en	  kent	  de	  chiro	  als	  zijn	  

binnenzak.	  Leider	  Mathias	  kan	  en	  zal	  de	  rakkers	  helpen	  om	  hun	  fantastische	  doel	  te	  bereiken:	  supperrakker	  

worden!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dit	  is	  een	  lijstje	  met	  dingen	  die	  jullie	  mogen	  verwachten	  in	  jullie	  opleiding:	  
• Elke	  zondag	  een	  geweldige	  namiddag	  hebben	  met	  de	  leiders	  en	  vrienden.	  
• Met	  de	  hele	  groep	  vertrekken	  op	  een	  fantastisch	  weekend.	  
• Onvergetelijke	  uitstappen	  maken	  waar	  we	  ons	  rot	  amuseren.	  
• Samen	  met	  onze	  ouders	  komen	  eten	  naar	  de	  pensenkermis	  en	  de	  spaghettizwier.	  
• Op	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  op	  kamp	  gaan.	  	  

	  
Nick	  De	  Kempeneer	  
Varentstraat	  20	  	  
0494/49.77.11	  
ntnickdk@hotmail.com	  

Jasper	  De	  Smedt	  
Varentstraat	  80	  
0495/30.40.54	  
jasperds@hotmail.com	  

Mathias	  Marijsse	  
Molenstraat	  14	  
0476/36.35.93,	  
mathias.marijsse@gmail.com	  
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Artikel	  voor	  de	  kwiks:	  
	  

Voor de aller tofste, leukste, coolste, 
zaligste kwiks! 

 
Groen is de kleur van gras 

Op de chiro maken wij weinig ambras 
Groen is de kleur van een draak 

Op de chiro zit er geen enkele blaaskaak 
Groen is de kleur van de blaadjes 

Wij maken op de chiro graag kletspraatjes 
Groen is de kleur van een erwt 

Op de chiro klinkt het vaak als een heel luid concert 
Groen is de kleur van een klavertje vier 

Op de chiro maken wij veel plezier 
Groen is een kleur van de regenboog 

Op de chiro blijven wij niet altijd droog 
Groen si de kleur van een peer 

Op de chiro willen wij altijd meer 
Groen is de kleur van een komkommer 

Op de chiro worden we alleen slimmer en niet dommer 
Maar groen is vooral de kleur van de kwiks 

En ik kan het je verzekeren die mega, toffe, coole, 
zalige, ongelofelijke meisjes zijn niet niks 

 
Daarom zijn wij allemaal heel blij met jullie 20 zalige meisjes erbij 

Wij hopen dat jullie elke zondag komen  
Want dit wordt een chirojaar om van te dromen! 

 

Jullie lieve leidsters 
Lanka, Jolien en Naomi  
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Artikel	  voor	  de	  toppers:	  
	  

Beste	  Tippers,	  	  
Hier	  een	  berichtje	  van	  jullie	  nieuwe	  leidsters,	  wij	  zullen	  er	  voor	  zorgen	  dat	  elke	  Chirozondag	  

leuk	  zal	  worden.	  Enkele	  activiteiten	  die	  we	  zullen	  doen:	  	  	  

• Elkaars	  nageltjes	  lakken	  
• Elkaars	  beenhaar	  afdoen	  
• Onze	  haartjes	  verven	  
• Roddelen	  over	  de	  jongens	  	  
• Naar	  Justin	  Bieber	  en	  One	  Direction	  luisteren	  

Moesten	  jullie	  vragen	  hebben	  of	  willen	  jullie	  eens	  een	  rustig	  privé	  gesprekje	  hebben	  kunnen	  

jullie	  ons	  altijd	  een	  berichtje	  sturen.	  	  

Hier	  een	  beetje	  info:	  

• Naaister	  AKA	  Nayer	  AKA	  Den	  Boxeur	  AKA	  De	  KIRK	  
• Beertje	  AKA	  Den	  Beire	  AKA	  Wolfmaster	  AKA	  Lacrosse	  Dude	  

• Robke	  AKA	  Rocket	  AKA	  De	  Coureur	  AKA	  De	  zoon	  van	  zijn	  vader	  	  
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Artikel	  voor	  de	  tippers:	  
	  

Hey	  lieve	  Tippers,	  

Hier	  een	  berichtje	  van	  jullie	  geweldige,	  superleuke,	  charmante	  en	  sociale	  leidsters.	  	  J	  

Wij	  zijn	  al	  volop	  begonnen	  met	  de	  voorbereidingen	  van	  dit	  jaar	  en	  we	  kunnen	  je	  verzekeren,	  we	  hebben	  er	  echt	  

al	  véééél	  zin	  in.	  

We	  hebben	  al	  gemerkt	  dat	  jullie	  een	  hele	  toffe	  groep	  zijn,	  één	  voor	  één	  gibbertrienen	  waar	  we	  ongetwijfeld	  

een	  geweldig	  jaar	  mee	  gaan	  hebben.	  

Maar	  kennen	  jullie	  ons	  wel	  al	  goed	  genoeg	  om	  het	  hele	  jaar	  met	  ons	  door	  te	  brengen?	  

Yanina	  is	  het	  kleineke,	  maar	  zeker	  niet	  te	  onderschatten.	  Samen	  met	  jullie	  zal	  ze	  dit	  jaar	  allerlei	  brouwsels	  

maken,	  inclusief	  labo	  jas	  en	  grote	  bril	  die	  jullie	  toch	  zo	  mooi	  vinden.	  	  Yanina	  viert	  dit	  jaar	  haar	  vijftienjarig	  

jubileum	  van	  haar	  chiroleven	  en	  zou	  dit	  heel	  graag	  met	  jullie	  vieren.	  En	  hoe	  gaan	  we	  dat	  doen?	  Een	  geweldige	  

doop	  waar	  jullie	  lieve	  tippers	  de	  hoofdrol	  in	  krijgen.	  

Shauni	  is	  de	  2e	  leidster	  die	  jullie	  een	  heel	  jaar	  zal	  bezighouden.	  Voor	  al	  jullie	  problemen	  groot	  en	  klein,	  moet	  je	  

bij	  haar	  zijn.	  Psychologie	  is	  iets	  wat	  haar	  boeit,	  dus	  lieve	  tippers,	  onthoudt	  het	  nu	  maar	  goed.	  J	  Voor	  een	  

dansje	  hier	  en	  daar	  kan	  je	  bij	  haar	  terecht.	  Voor	  de	  rest	  kan	  prettig	  gestoord	  zijn	  geen	  kwaad	  volgens	  haar.	  

Maar	  wat	  kunnen	  jullie	  zo	  al	  verwachten	  dit	  jaar?	  In	  elk	  geval	  allemaal	  leuke	  dingen	  waardoor	  jullie	  echt	  geen	  

enkele	  zondag	  zullen	  willen	  missen!	  

Op	  onze	  planning	  staat	  alvast	  een	  leuke	  uitstap	  met	  jullie	  naar	  een	  leuk	  zwembad,	  véééél	  eten	  en	  drinken,	  de	  

zondagse	  beweging	  zodat	  jullie	  fit	  en	  gezond	  blijven,	  samenspel	  met	  een	  mysterieuze	  gast,	  “Tippers	  got	  talent”,	  

ravotten	  in	  de	  modder	  voor	  een	  perfecte	  huid-‐peeling,	  enzovoort…	  	  

Kunnen	  jullie	  ook	  al	  niet	  meer	  wachten	  tot	  het	  zondag	  is?	  Wij	  hebben	  er	  in	  elk	  geval	  al	  heel	  veel	  zin	  in	  en	  

missen	  jullie	  nu	  al	  de	  hele	  week	  door.	  Wij	  verwachten	  jullie	  al!	  

Tot	  zondag	  mokkes,	  

BE	  THERE!	  	  

	  	  	  	   	  

Hier	  nog	  een	  fotootje	  van	  jullie	  leuke	  leidsters	  die	  al	  aan	  het	  wegdromen	  waren	  van	  het	  geweldige	  komende	  

chirojaar!	  
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Artikel	  voor	  de	  kerels:	  
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Artikel	  voor	  de	  tiptiens:	  	  
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Artikel	  voor	  de	  aspi’s	  (jongens):	  
	  

BESTE ASPI’S, 

 

‘THE ERA OF KERELS IS OVER, THE TIME OF ORCS HAS COME.’ 

WAT KUNNEN JULLIE NA VELE JAREN LANTERFANTEN VERWACHTEN VAN HET MEEST 

LEGENDARISCHE CHIROJAAR OOIT? WANT HET JAAR VAN HET VARKEN IS VOORBIJ EN HET JAAR 

VAN DE DRAAK STAAT VOOR DE DEUR. 

NU DE WERELD LIJDT ONDER ALLERLEI PROBLEMEN ZOALS VERGRIJZING, VERVUILING, HIV, 

MALARIA, TJEVEN EN NOG VELE ANDEREN DIE VOLGENS ONS ALLEMAAL TERUG TE BRENGEN 

ZIJN OP DE OVERBEVOLKING, ZULLEN WIJ RESOLUUT IN DE AANVAL GAAN. 

OVERAL WAAR MEN TEGENWOORDIG VOET AAN WAL ZET, ZIET HET ZWART VAN DE DRAKEN, 

WAT ZEGGEN WE, HET STINKT ER VAN DE DRAKEN! EN DAAROM GAAN WIJ OP DRAKEN JAGEN. 

WANNEER U VAN VERRE EEN DRAAK DENKT TE AANSCHOUWEN, GA DAN WAT DICHTERBIJ OM 

DIT EVEN TE VERIFIËREN. INDIEN HET DAADWERKELIJK OM EEN DRAAK BLIJKT TE GAAN, VERHEF 

DAN UW STEM TOT HET GEDIERTE EN ZEG: ‘DRAAK, DRAAK, LELIJKEN DRAAK!’ 

DEZE KAN GEPAARD GAAN MET EEN BIJHORENDE CHOREO UIT HET GENRE “HAKKEN”. NORMALE 

DRAKEN ZULLEN BIJ HET UITVOEREN VAN DIT TRADITIONEEL JAGERSRITUEEL NADERBIJ KOMEN 

EN ZICH KWETSBAAR OPSTELLEN. DAN IS HET NOG MAAR EEN KWESTIE VAN HET UITVOEREN 

VAN DE GAMEBREAKER VOOR DEZE DRAAK VERSLAGEN IS. 

OPGEPAST! 

DE KANS OP BESMETTING DOOR DRAKEN IS GROTER IN BENEVELDE SITUATIE. LAAT DUS NOOIT 

DE VERDEDIGING ZAKKEN EN BLIJF HELDER DENKEN, WANT VOOR JE HET WEET HANGEN ZE AAN 

JE LIJF. 

GEVANGEN DRAKEN MOGEN PER POSTPAKKET IN MORDOR GEDUMPT WORDEN. DAAR ZULLEN ZIJ 

VAKKUNDIG IN MOUNT DOOM VERWERKT WORDEN. 

LET ER OOK OP DAT DEZE DRAKEN ZICH KUNNEN VERMOMMEN ALS MENS. DIT DOEN ZE MET 

HEIDENSE PRODUCTEN ALS MASCARA, FOND DE TEINT, LIPPENSTIFT VAN L’OREAL EN ANDERE 

ZAKEN. VERDER KUNNEN ZE HUN WILDE MANEN TEMMEN MET EEN ALOUDE MACHINE DIE ZIJ DE 

‘STIJLTANG’ NOEMEN. 

HEBT U EEN VERMOEDEN DAT ER EEN VERMOMDE DRAAK BIJ U AANWEZIG IS? GOOI 1 EMMER 

WIJWATER OVER HUN HOOFD EN HUN ECHTE IDENTITEIT KOMT DAN TEVOORSCHIJN. 

 

ZO GENOEG LARIE, HOOG TIJD VOOR DE APEKOOL. 

OOK DIT JAAR BRENGT ENKELE NIEUWE HOOGTEPUNTEN MET ZICH MEE: LEEFWEEK, 

ASPIWEEKEND EN NOG VEEL MEER! 

DEZE WORDEN AANGEVULD MET ENKELE GOUWE OUWE ZOALS ACTIVITEIT VOOR DE OUDSTE 

GASTEN EN BIKEN TOT AAN DE KAMPPLAATS. 
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WIJ, JASPER EN STEF, ZULLEN DEZE LAST OP ONZE (BREDE) SCHOUDERS TORSEN EN ALLES IN 

GOEDE BANEN LEIDEN! 

JASPER IS EEN VRIENDELIJKE, SCHATTIGE EN GOEDLACHSE JONGEN. IN ZIJN VRIJE TIJD HOUDT 

HIJ ZICH BEZIG MET FANTASTISCH ZIJN EN ONDERNEEMT HIJ EEN POGING TOT 

ZAALVOETBALLEN. 

STEF DAARENTEGEN IS EEN ECHTE BALVIRTUOOS! JULLIE VRAGEN JULLIE NATUURLIJK AF WAT 

ER OP ZIJN PALMARES STAAT? WEL, MEN VRAAGT ZICH BETER AF WAT ER NIET OP ZIJN 

PALMARES STAAT! HIJ IS EEN BESCHEIDEN JONGEN, BIJZONDER VRIENDELIJK EN OOK WEL 

GOEDLACHS! 

U MERKT HET, ENKEL HET BESTE IS GOED GENOEG VOOR DE ASPI’S EN HET BESTE KRIJGEN 

JULLIE ZEKER EN VAST. 

 

TOT DAN DRAKENJAGERS! 

 

GROETEN, 

 

      
 

JASPER (0496/97.78.23)  EN  STEF (0479/01.52.66) 
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Artikel	  voor	  de	  aspi’s	  (meisjes):	  
	  

	  

	  

16 september 2012 
 
Weer een stralende dag om een toerke te doen met de motor! 
Mijn stalen ros staat al te blinken in de garage. Ik passeer langs Freya a.k.a. 
Danny van de Motardclub Hells Aspi’s om op pad te gaan.  
We zijn eigenlijk de enige leden van deze club… Dit vinden we heel jammer en 
daarom zijn we van plan audities te houden voor nieuwe groepsleden. 
Den Danny heeft een schitterend idee om eens langs te gaan bij Chiro Hemo 
Opstal. Die oudste groep zou wel bij ons passen, denkt ze.  
We rijden via de Ravenstraat naar de Broekstraat om dan uiteindelijk aan te 
komen in de Putweg. We parkeren onze megastoeren moteur en gaan op zoek 
naar die lekkere poezekes. 
We merken direct dat die overweg kunnen met zware machinerie (mwoeha) en 
gaan erop af. 
Die zien dat direct zitten om lid te worden. HELL YEAH! Er staat ons een 
fantastisch jaar te wachten. 
In augustus maken we zelfs een ritje tot in Lommel! We kijken er nu al naar uit. 
Dat is natuurlijk nog een lange tijd en in afwachting daarvan gaan we 
allerlei andere zotte toeren uithalen. 
Om niet te vergeten dat jullie lid geworden zijn, is hier onze lidkaart. Gelieve 
deze uit te knippen en steeds op zak te hebben! 

 
Naam: 
 
Hells Aspi’s naam: 
 
Adres: 
 
Motor: 
 
Pk: 
 
Telefoonnummer: 

 

Vele groetjes  
Freya en Saskia (ook wel gekend als Danny en Vettige Ronny) 
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Hoe	  zit	  dat	  nu	  met	  het	  uniform?	  
	  

Een	  uniform	  is	  verplicht	  vanaf	  de	  Speelclub,	  dus	  hoeft	  nog	  niet	  echt	  voor	  Sloebers.	  

Wat	  is	  nu	  juist	  een	  uniform?	  Beige	  chirobroek	  en	  een	  blauw	  chirohemd	  en	  een	  

rode	  chiro	  t-‐shirt.	  	  

Al	  deze	  benodigdheden	  kan	  je	  vinden	  in	  “De	  Banier”.	  

	  

“Ma,	  mag	  ik	  een	  uniform	  hebben?”	  Het	  is	  een	  vraag	  die	  je	  zoon	  of	  dochter	  reeds	  

stelde	  of	  die	  binnenkort	  komen	  zal.	  Waarom	  dragen	  chiroleden	  eigen	  kledij	  ?	  Waarom	  allemaal	  gelijk	  ?	  Waar	  

kan	  je	  zo'n	  ding	  kopen	  ?	  Zijn	  de	  kleren	  eerlijk	  gefabriceerd	  ?	  Enkele	  vragen	  waarop	  wij	  graag	  antwoorden.	  	  

	  

Ons	  uniform	  is	  een	  uitdrukking	  van	  onderlinge	  verbondenheid.	  Waar	  je	  ons	  ook	  tegenkomt,	  op	  straat,	  tijdens	  

jouw	  vakantie	  ergens	  aan	  de	  zee	  of	  in	  de	  Ardennen,	  je	  kan	  ons	  aan	  onze	  kledij	  herkennen.	  Blauwe	  hemden,	  

beige	  broekjes,	  rode	  T-‐shirts,	  het	  zijn	  symbolen	  van	  de	  grote	  chirofamilie.	  Ons	  samenkomen	  in	  die	  kledij	  

verwijst	  naar	  die	  grote	  groep,	  naar	  dezelfde	  idealen	  en	  dromen	  voor	  onze	  wereld.	  

	  

Dat	  ons	  uniform	  ook	  uitdrukking	  is	  van	  een	  vorm	  van	  gelijk-‐waardigheid,	  spreekt	  

voor	  zich.	  Dezelfde	  outfit	  zegt:	  geen	  onderscheid	  in	  rang	  of	  stand,	  geen	  uiterlijke	  

tegenstellingen	  meer.	  Zelfs	  het	  vroegere	  onderscheid	  meisje-‐jongen,	  waarbij	  iedere	  

sekse	  een	  eigen	  uniform	  met	  eigen	  kleuren	  had,	  werd	  opgegeven.	  

	  

De	  Chiro	  kiest	  ervoor	  om	  de	  chirokledij	  te	  fabriceren	  in	  sociaal	  eerlijke	  omstandigheden.	  Zij	  sluit	  daarbij	  aan	  bij	  

de	  campagne:	  “Schone	  Kleren	  van	  de	  organisatie	  Wereldsolidariteit.”	  

	  

Een	  echte	  chirojongen/meisje	  van	  Chiro	  Hemo	  Opstal	  heeft	  op	  zondag	  het	  volgende	  aan	  (uitz.	  Voor	  de	  

sloebers):	  

-‐ chirobroek	  of	  rok	  	  

-‐ een	  rode	  chiro	  T-‐shirt	  of	  top	  

-‐ blauwe	  kousen	  of	  het	  kleur	  kousen	  van	  de	  groep	  	  

-‐ een	  chirohemd	  of	  chiropull	  	  

	  

Deze	  kledij	  is	  verkrijgbaar	  in	  de	  Banier,	  de	  chirowinkel.	  Maar	  kan	  je	  ook	  tweedehands	  kopen	  bij	  Els	  Blommaert.	  

(Varentstraat	  54,	  9255	  Buggenhout).	  	  

	  



	  

22/35

5

	  

Ouders	  die	  Chirokledij	  hebben	  die	  ze	  niet	  meer	  gebruiken	  mogen	  deze	  altijd	  aan	  een	  leidster	  geven	  zodat	  ze	  

kunnen	  doorverkocht	  worden	  aan	  ander	  kindjes.	  	  

	  

De	  banier:	  	  

Website:	  http://www.debanier.be	  

	  

Adres	  in	  Gent:	  	   Hoefslagstraatje	  1	  

9000	  Gent	  

Tel:	  09-‐233	  87	  87	  

	  

Adres	  in	  Aalst:	  	   	   Molenstraat	  65	  	  

9300	  Aalst	  

Tel:	  053-‐70	  13	  80	  

Adres	  in	  Brussel:	  	  	   Kolenmarkt	  85	  

1000	  Brussel	  

Tel:	  02-‐511	  44	  31	  
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Kalender:	  
	  

zondag	  16/09	   	  Start	  Chiro	   	  

Zondag	  23/09	   Chiro	   	  

zondag	  30/09	   Geen	  chiro	  	   Kermis	  in	  Opstal	  	  

Vrijdag	  05/10	   	   Taptoe	  muziekkapel	  

Zaterdag	  06/10	   	   Plein	  air	  	  

zondag	  07/10	   	   Nakampdag	  	  

zondag	  14/10	   Chiro	   	  

Zondag	  21/10	   Chiro	   	  

zondag	  28/10	   Chiro	   	  

zondag	  04/11	   Chiro	   	  

Vrijdag	  09/11	   	   Weekend	  jongste	  gasten	  	  

Zaterdag	  10/11	   	   Weekend	  jongste	  gasten	  	  

Zondag	  11/11	   Chiro	   Enkel	  voor	  de	  oudste	  groepn	  

zondag	  18/11	   Chiro	   	  

zondag	  25/11	   Chiro	   	  

zondag	  02/12	   	   Sinterklaasfeest	  

zondag	  09/12	   Chiro	   	  

zondag	  16/12	   Chiro	   	  

Maandag	  31/12	   	   Nieuwjaarsfuif	  

Zondag	  06/01	   Chiro	   	  

zondag	  13/01	   Chiro	   	  

Zondag	  20/01	   Chiro	   	  

Zondag	  27/01	   Chiro	  	   	  

zondag	  03/02	   Chiro	   	  

Vrijdag	  08/02	   	   Kindercarnavalbal	  

Zondag	  10/02	   Chiro	  	   	  

Zaterdag	  16/02	   	   Prinsverkiezing	  

Zodag	  17/02	   Chiro	   Pensenkermis	  	  

zondag	  24/02	   Chiro	   	  

Zondag	  03/03	   Geen	  Chiro	   Carnaval	  

Zondag	  10/03	   Chiro	   	  
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zondag	  17/03	   Chiro	   	  

zondag	  24/03	   Chiro	  	   	  

zondag	  31/03	   Geen	  Chiro	   Pasen	  	  

zondag	  07/04	   Chiro	   	  

zondag	  14/04	   Chiro	   	  

zondag	  21/04	   Chiro	   	  

zondag	  28/04	   Chiro	   	  

zondag	  05/05	   Chiro	   	  

zondag	  12/05	   Geen	  Chiro	   Verlengd	  weekend	  van	  OH	  
Hemelvaart	  

Zondag	  19/05	   Geen	  Chiro	   Pinksteren	  	  

zondag	  26/05	   Chiro	   	  

zondag	  02/06	   Chiro	   	  

zondag	  09/06	   Chiro	   	  

Zondag	  16/06	  	   Chiro	  	   	  

Zondag	  23/06	   Chiro	   	  

Zondag	  30/06	   Chiro	  	   Spaghettizwier	  	  

21/07-‐31/07	   	  	   Chirokamp	  @	  Lommel	  (Jongens)	  

31/07-‐10/08	   	  	   Chirokamp	  @	  Lommel	  (Meisjes)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mits	  hier	  soms	  nog	  wel	  enkele	  wijzigingen	  in	  kunnen	  komen	  kijk	  je	  

best	  regelmatig	  eens	  op	  onze	  site	  :	  

	  www.chirohemoopstal.be	  	  	  
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Leiding	  (Jongens)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sloebers	  	   	  

Yoni	  Van	  Lombergen	  	  

Krapstraat	  153	  

9255	  Buggenhout	  

0473/44	  19	  73	  

yonivanlombergen@hotmail.com	  

Kim	  Van	  Muylders	  

Rossevaalstraat	  79	  	  

9280	  Lebbeke	  

0475/39	  72	  65	  	  

kimmeken10@hotmail.com	  

Speelclub	   	  

Stijn	  verhaevert	  

kakemanstraat	  98	  	  

9280	  Lebbeke	  

0477/26	  98	  18	  

stijn.verhaevert@hotmail.com	  

Jeroen	  Raedemaeker	  

Molenstraat	  82	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/75	  34	  43	  

Jeroen_raedemaeker@hotmail.com	  

Rakkers	   	  

Jasper	  De	  Smedt	  

	  Varentstraat	  80	  	  

9255	  Buggenhout,	  	  

0495/30	  40	  54	  

Jasperds@hotmail.com	  

 Mathias	  Marijsse	  

Molenstraat	  14	  

9255	  Buggenhout	  

0476/36	  35	  93	  

mathias.marijsse@gmail.com	  

Nick	  De	  Kempeneer	  

Varentstraat	  	  20	  

9255	  Buggenhout	  	  

0494/49	  77	  11	  

ntnickdk@hotmail.com	  
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Toppers	   	  

Robin	  Wauters	  	  

Varentstraat	  54	  

9255	  Buggenhout	  	  

0475/47	  76	  00	  

Robke.04@hotmail.com	  

Bert	  Segers	  

Molenstraat	  109	  

9255	  Buggenhout	  

0499/15	  80	  46	  

Bertsegers@live.be	  

	  

Nick	  Denayer	  

Klei	  279	  

1745	  Opwijk	  

0473293970	  

Nick-‐d@hotmail.be	  

	  

	  

Kerels	   	  

Bart	  Van	  Renterghem	  

Warande	  28	  

9255	  Buggenhout	  

0479/64	  93	  69	  

Bart_vr69@hotmail.com	  

Timothy	  Bourgeois	  	  

Stenenstraat	  110	  

9255	  Buggenhout	  

0474/64	  93	  16	  	  	  

timothybourgeois@hotmail.com	  

Aspi’s	  	   	  

Jasper	  Van	  Lysebeth	  

Jules	  Andriespark	  115	  

9255	  Buggenhout	  

0496977823	  

jakosh@hotmail.com	  

Stef	  Wauters	  

Varentstraat	  (4	  

9255	  Buggenhout	  	  

0479/01.52.66	  	  

stef-‐wauters@hotmail.com	  
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Leiding	  (Meisjes)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sloebers	  	   	  

Karen	  Van	  der	  Jeugt	  	  

Varentstraat	  56	  

9255	  Buggenhout	  	  

0479/48.77.51	  

karenvdj@hotmail.com	  

Joyce	  Stalmans	  	  

Jules	  Andriespark	  13	  

9255	  Buggenhout	  	  

0477/66	  26	  37	  

Joycestalmans@hotmail.com	  

	  

Ine	  Van	  der	  jeugt	  	  

Breemstraat	  32	  

9255	  Buggenhout	  	  

0478/35.28.70,	  

ineke377@hotmail.com	  

	  

Speelclub	  	   	  

Dorien	  Verspeet	  

Bovendonkstraat	  156	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/20	  77	  65	  

dorienverspeet@hotmail.com	  

Kim	  Denayer	  

Klei	  279	  

1745	  Opwijk	  	  

0476/37	  19	  91	  

kim.denayer@hotmail.com	  

Kwiks	   	  

Naomi	  Van	  Praet	  

Holstraat	  8	  

1840	  Malderen	  

	  0472/345854,	  

noempje@hotmail.com	  

Lanka	  Stallaert	  

Mandekensstraat	  95	  

9255	  Buggenhout	  

0495/42	  76	  24	  

Lankaatje@hotmail.com	  

	  

Jolien	  Wauters	  	  

Jules	  Andriespark	  35	  

9255	  Buggenhout	  	  

0494/45	  68	  05	  

Jolien_wauters@hotmail.com	  
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Tippers	   	  

Yanina	  De	  Ridder	  

Molenstraat	  14	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/28	  99	  56	  

yaninaderidder@hotmail.com	  

Shauni	  Wauters	  	  

Diepmeerstraat	  76	  	  

	  9255	  Buggenhout	  

0479/43	  24	  36	  

wautersshauni@gmail.com	  

Tiptiens	  	   	  

Lindsay	  Vrijders	  

Varentstraat	  53	  

9255	  Buggenhout	  

0476/51	  60	  26	  

Lindsay_vrijders@hotmail.com	  

Lisa	  Wauters	  	  

Jules	  Andriespark	  35	  

9255	  Buggenhout	  	  

0495/62	  14	  29	  

waulisa@hotmail.com	  
	   	  

Yana	  Van	  Ingelgem	  

Brandstraat	  106	  

9255	  Buggenhout	  

0479/39	  67	  32	  

Yana.vi@hotmail.com	  

	  

Aspi’s	  	   	  

Freya	  Wauters	  	  

Ravenstraat	  69	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/69	  84	  68	  

Freya1wauters@hotmail.com	  

Saskia	  Luypaert	  

Stenenstraat	  105	  

9255	  Buggenhout	  

0479/70	  63	  73	  

saskialuypaert@hotmail.com	  
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Hoofdleiding	  en	  VB’s	  
	  

Hoofdleiding	  Jongens	  	  

Stef	  Wauters	  	  

Varentstraat	  64	  

9255	  Buggenhout	  	  

0474/01	  52	  66	  

stef-‐wauters@hotmail.com	  

	  

Yoni	  Van	  Lombergen	  	  

Krapstraat	  153	  

9255	  Buggenhout	  

0473/44	  19	  73	  

yonivanlombergen@hotmail.com

	  

Hoofdleiding	  Meisjes	  

Jolien	  Wauters	  

Jules	  Andriespark	  35	  

9255	  Buggenhout	  	  

0494/45	  68	  05	  

Jolien_wauters@hotmail.com	  

	  

Dorien	  Verspeet	  	  

Bovendonkstraat	  	  156	  

9255	  Buggenhout	  	  

0472/20	  77	  65	  

Dorienverspeet@hotmail.com	  

	  

VB’s	  

Dirk	  Wauters	  	  

Hauwerstraat	  	  38	  

9255	  Buggenhout	  	  

0475/71.72.47	  

witten@hotmail.be	  

	  

Maggy	  De	  Backer	  	  

P.F.	  De	  Nayerstraat	  6b	  

9280	  Lebbeke	  	  

0477/30	  22	  64	  

Maggydebacker@pandora.be
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Tijd	  om	  te	  kleuren!	  
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Tijd	  om	  te	  zingen!	  
	  

Het	  jaarthemalied:	  Goestink!!	  	  

	  

Zondagmiddag:	  kiekeboe,	  nog	  een	  half	  uur	  en	  

doodmoe	  ik	  speel	  door	  al	  vallen	  mijn	  ogen	  toe.	  

Goestink,	  goestink	  kijk	  eens	  hoe	  mijn	  voorhoofd	  

blinkt,	  helemaal	  spontaan,	  niet	  nagedacht,	  liever	  

snel	  gegaan	  dan	  lang	  gewacht.	  

	  

Goestink,	  goestink	  En	  ik	  sta	  weer	  in	  het	  zweet	  een	  

ding	  dat	  ik	  zeker	  weet:	  Chirozweet:	  ik	  heb	  het	  beet	  

	  

Kampen	  bouwen:	  kinderspel.	  Ik	  draag	  zelf	  mijn	  

rugzak	  wel	  en	  speel	  tot	  het	  laatst	  mee	  met	  elk	  spel	  

Goestink,	  goestink	  kijk	  eens	  hoe	  mijn	  voorhoofd	  

blinkt,	  helemaal	  spontaan,	  niet	  nagedacht,	  liever	  

snel	  gegaan	  dan	  lang	  gewacht.	  

	  

Goestink,	  goestink	  en	  ik	  sta	  weer	  in	  het	  zweet.	  Eén	  

ding	  dat	  ik	  zeker	  weet:	  Chirozweet	  is	  rap	  gereed.	  

	  

Voor	  honderd	  man:	  Barbecue!	  Elk	  bivak:	  vuil	  en	  

moe!	  Elke	  zondag:	  weer	  paraat!	  Ik	  hoop	  dat	  dit	  

nooit	  over	  gaat!	  

	  

Goestink,	  goestink	  kijk	  eens	  hoe	  mijn	  voorhoofd	  

blinkt,	  helemaal	  spontaan,	  niet	  nagedacht,	  liever	  

snel	  gegaan	  dan	  lang	  gewacht.	  

	  

Goestink,	  goestink	  en	  ik	  sta	  weer	  in	  het	  zweet.	  Eén	  

ding	  dat	  ik	  zeker	  weet:	  Chirozweet	  maakt	  mij	  

compleet!	  
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Den	  Opstal	  

	  

Den	  Opstal	  is’t	  land	  van	  pateekes	  en	  frit,	  	  

daar	  drinken	  ze	  pilskes	  en	  blijven	  ze	  fit.	  

Ze	  zingen	  en	  dansen	  en	  maken	  plezier,	  	  

en	  drinken	  op	  tij………………d	  ,	  nen	  goeie	  pot	  bier.	  	  

	  

Den	  Opstal	  is’t	  land	  waarvan	  je	  zou	  dromen,	  	  

want	  daar	  gaat	  alles	  zo	  goed.	  	  

Daar	  groeien	  de	  kersen	  zomaar	  aan	  de	  bomen,	  

en	  dragen	  de	  mannen	  een	  hoed.	  

Daar	  speelt	  de	  fanfare	  van	  hoempapa,	  	  

en	  zingen	  de	  meisjes	  van	  tralalala…	  

Joepi	  ja	  joepi	  ja	  joepi	  ja	  jee,	  	  

zing	  dit	  refrein	  met	  ons	  mee.	  

	  

De	  Opstalnaren	  zijn	  niet	  t’evenaren,	  	  

in’t	  drinken	  daar	  zijn	  ze	  de	  baas.	  

Ze	  gieten	  de	  pilskes	  zo	  smakelijk	  naar	  binnen	  

en	  worden	  daar	  van	  toch	  zo	  dwaas.	  

Dan	  lopen	  ze	  waggelend	  over	  straat	  

en	  als	  ze	  dan	  thuiskomen	  is	  hun	  vrouw	  kwaad…	  

Joepi	  ja	  joepi	  ja	  joepi	  ja	  jee,	  	  

zing	  dit	  refrein	  met	  ons	  mee.	  

	  

Cherio	  	  

cherio,	  cherio,	  op	  den	  Opstal	  daar	  zingen	  ze	  zo:	  

weg	  met	  de	  zorgen	  en	  hier	  met	  dat	  bier,	  	  

zijn	  we	  van	  den	  Opstal	  of	  zijn	  we	  van	  hier?	  	  

En	  zo	  lang	  dat	  den	  Opstal	  bestaat,	  	  

zal’t	  gemeentebestuur	  ni	  vergaan.	  

Ze	  weten	  wat	  lol	  is,	  als’t	  fleske	  maar	  vol	  is,	  	  

de	  rest	  trekken	  wij	  ons	  ni	  aan.	  	  

	  

	  

Ik	  blijf	  in	  chiro	  geloven	  	  

	  

ik	  blijf	  in	  chiro	  geloven	  	  

en	  ik	  stuur	  een	  ballon	  naar	  boven,	  	  

want	  ’t	  is	  het	  teken,	  ’t	  is	  het	  bestaan	  van	  kind’ren	  

dat	  ik	  je	  zing.	  

De	  chiro	  een	  uitdaging.	  	  
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Bedankt!	  
	  

Uit	  sympathie	  

Familie	  Van	  Malderen	  
	  

	  

	  

Uit	  sympathie	  

Frank	  Klinckaert	  
BVBA	  F-‐Technic	  Kranen	  en	  Liften	  

Jules	  Andriespark	  61	  

9255	  Buggenhout	  

0032	  473/349	  909	  
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Uit	  sympathie	  

Maggy	  De	  Backer	  
Thuisverpleging	  

0477/30	  22	  64	  

	  

Cafetaria	  de	  Pit	  	  
Openingsuren:	  

Maandag	  –	  dinsdag:	  van	  17	  u.	  tot	  24	  u.	  

woensdag:	  van	  14	  u.	  tot	  24	  u.	  	  

donderdag:	  van	  17	  u.	  tot	  24	  u.	  

vrijdag:	  van	  15	  u.	  tot	  ...	  

zaterdag:	  van	  9	  u.	  tot	  ...	  

zondag:	  van	  9	  u.	  tot	  17	  u.	  

	  

cafetariadepit@hotmail.com	  

	  

	  

	  

0478/33	  91	  45 
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Provincialebaan	  136	  

9255	  Buggenhout	  	  

052/33	  24	  09	  

	  	  

Uit	  sympathie	  

Dirk	  Van	  der	  jeugt	  
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Huis	  Jacobs	  
Zo	  en	  ma:	  GESLOTEN	  

Di	  en	  vr:	  9u	  tot	  12u	  -‐	  13u30	  tot	  18u	  

Wo:	  9u	  tot	  12u	  Do:	  13u30	  tot	  18u	  	  

Za:	  9u	  tot	  12u	  -‐	  13u	  tot	  16u	  

of	  na	  afspraak	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Krapstr.	  101	  •	  9255	  Buggenhout-‐Opstal	  

052/34	  10	  13	  •	  0477/48	  68	  52	  

www.keramiekske.be	  

	  

BVBA	  Plantimarkt	  	  
Dinsdag	  –	  woensdag	  –	  donderdag	  –	  vrijdag	  	  -‐	  zaterdag:	  09.00	  –	  18.00	  

Zondag:	  gesloten	  

Krapstraat	  42	  

9255	  Buggenhout	  
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V-‐DV	  Metal	  bvba	  
	   Kortedreef	  2	  	  

9255	  Buggenhout	  

052	  35	  57	  27	  

snij	  en	  plooiwerken	  tot	  6	  meter	  

alle	  laswerken	  van	  Alu,	  RVS	  en	  ijzer	  	  
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Hanenstraat	  148	  

	  B-‐9255	  BUGGENHOUT	  

	  Telefoon:	  00	  32	  52	  33	  03	  04	  

info@vda-‐vrieshuis.be	  

	  BTW:	  BE	  0430	  523	  810	  RPR	  Dendermonde	  	  
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D	  R	  U	  K	  K	  E	  R	  I	  J	  

U	  I	  T	  G	  E	  V	  E	  R	  I	  J	  

W	  E	  B	  D	  E	  S	  I	  G	  N	  

info@hetpunt.be	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Haarstudio	  E.	  Van	  de	  
Steen 

Brandstraat	  106 

Buggenhout 
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Vergeet	  zeker	  niet	  om	  eens	  langs	  te	  gaan	  	  

op	  onze	  eigen	  website!	  

	  

http://www.chirohemoopstal.be	  
	  


