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------ lezen  kan  ernstige  gevolgen  hebben ------ 

Chirojaar 2016-2017: nr.1       Verschijnt als’t past 
  

‘t Chirogazetje 

 
Onze Chirosite: WWW.CHIROWIJNENDALE.BE  
 
Check ook onze chirofanpagina of facebook: 

http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-
Wijnendale/122833071068728  
 
Onafhankelijk blad voor Chirojeugd en ouders gebracht door de 
Penneridders.  

 
Werkten mee aan deze uitgave: Arno Blieck, Stijn Demol, Matthijs 

Dewulf en Lisa Gobert 

http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728
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Voorwoord 

 

Dag iedereen! 

Hier zijn we weer hoor! Na een spetterend kamp wordt ondertussen weer het volgende Chiro-jaar 

voorbereid. De leiding die je komt inschrijven, de spanning over wie jouw leiding wordt en de vele 

nieuwe leden die onze Chiro zullen vervoegen worden overtuigd. Daarnaast wordt er al nagedacht 

over welke spelletjes het tofste zijn van allemaal zodat we ook dit jaar jullie kunnen overweldigen 

met een lading super coole spellen getint met een vleugje creativiteit. 

Ook bij de pennenridders gaat het er vlijtig aan toe met twee nieuwe aanwinsten. De ene, Lisa 

Gobert zorgt voor de nodige dosis humor en is beter bekend als “Beru Bertn”. De ander, Arno Blieck, 

vervolledigt de sportredactie en kon natuurlijk niet ontbreken. Wij heetten hen van harte welkom! 

Waarschijnlijk lopen jullie nu al over van nieuwsgierigheid en we willen jullie dan ook niet langer 

tegenhouden om verder in het boekje te ontdekken wie jouw leiding is, welke goeie mopjes er nu 

weer verstopt staan in het boekje. Of kleur je toch liever die mooie kleurplaat in? 

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 

 

Groetjes, De Penneridders 
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Jaarthema 

 

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of misschien wat duidelijker: minder verspillen! Minder 

verspilling van eten, materiaal, water, energie en van grondstoffen. Hoe? Door afval te vermijden, 

spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws maken. Door te kringlopen dus. 

Concreet: we zetten leiding en leden ertoe aan om zo weinig mogelijk voedsel, energie, water en 

ander materiaal te verspillen. We sensibiliseren chirogroepen en zetten hen creatief aan het werk. 

We leggen de nadruk op drie manieren van ‘-cycling’. We maken onze leiding en leden ervan bewust 

dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt doen dan afvoeren naar het containerpark. Ja, 

dat je die afvalberg zelfs kunt vermijden. En niet zoals je dat op school leert, maar om er zelf creatief 

mee aan de slag te gaan. 

 

 

Drie manieren van ‘-cycling’ 

Precycling: afval verminderen door het te vermijden. Je wordt weleens verleid om goedkope gadgets 

te kopen voor spelen of als kampaandenken: onnodig afval dat gemakkelijk vermeden kan worden. 

maar ook: voedsel voor op kamp kopen met zo weinig mogelijk verpakking, enz. 

Recycling: materiaal hergebruiken. Dat kan je ruim zien: van afval sorteren tot bepaalde materialen 

hergebruiken (bv: bekertjes op fuiven). Veel chirogroepen gooien het afval allemaal in een container. 

Wat ze vaak niet weten, is dat gemeenten ook aparte containers kunnen voorzien voor 

papier/karton, pmd en restafval. 

Upcycling: oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken. Vaak hebben 

chirogroepen al een schat aan knutselmateriaal voorhanden zonder het te weten. Kroonkurken 

worden juweeltjes, oude kleren worden omgetoverd tot een originele kussensloop, oude palletten 

worden nieuwe meubels voor in het lokaal, enz. 

 

We beginnen al onmiddellijk met hergebruiken. Kijk snel op de volgende pagina en zing mee op het 

gerecycleerde chirocycle lied! 
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Sing the chirocycle song 

 
 
Op de melodie van ‘Zeg eens meisje’ van Paul 
Severs en Johnny De Hoes  
Tekst: Brecht Heirman, Alexander Heirman, 
Evelyn Snijkers, Katrijn Van Den Broeck, 
Evelien Van Den Bossche en Paul Severs  
 

Bij de Chiro  
maken we plezier voor twee  
Bij de Chiro  
leeft iedereen mee  
Bij de Chiro  
speel je met een idee!  
 
 
Bij de ribbels  
paarse spanning in de lucht  
En de speelclub  
is geel zonder zucht  
En de rakwi’s  
spelen groen mee  
 
 

Rommel gaat vervelen  
Oud maar niet versleten   
Zoek naar iets dat je verrast  
Vuilbak vol met schatten  
Niet alleen voor katten   
De frigo wordt een poppenkast!  
Wij willen proberen  
Samen te sorteren  
Al het afval op z’n plek  
Spelen is creëren  
Chirocycle   
da’s nog niet zo GEEEEEK.  
 
Dam dam dam  
 
Bij de Chiro  
maken we plezier voor twee!  
Bij de Chiro  
leeft iedereen mee  
Bij de Chiro  
speel je met een idee!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de tito’s  
- schreeuwen naar een rode hond  
En de keti’s  
- blauw maakt het zo bont  
En de aspi’s de helden in spe  
 
Waarom alles kopen  
Als je kan kringlopen?  
Pluk de aarde toch niet kaal  
Spring eens uit je kleren  
Afval opwaarderen  
Dan schrijf je een mooi verhaal  
Een hit opnieuw aankleden  
Zonder moeilijkheden  
Geven we ’t een nieuwe start.  
We doen Chirocycle  
En dragen de wereld  
In ons HAAAAAAAARRT  
 
Dam dam dam 

 

  



6 
 

Afdelingen  

Ribbels  

 

Naam: Fien Vancoillie 

Afdeling: Ribbels 

Leeftijd: 17 

Geschiedenis: Lid sinds 2005, 2016-2017 Ribbelleiding 

Studies: Accountancy & IT 

Hobby’s: Chiro 

Wat vind je tof aan de Chiro?: Het samenzijn met je vrienden en de 

toffe activiteiten! 

GSM: 0496 17 96 42 

E-mail: fien.vancoillie@chirowijnendale.be 

 

Naam: Lara Van de Velde 

Afdeling: Ribbels 

Leeftijd: 23 

Geschiedenis :  

2011-2012 Speelclubleiding 

2012-2013 Speelclubleiding 

2013-2014 Titoleiding 

2014-2015 Speelclubleiding 

2015-2016 Titoleiding 

2016-2017 Ribbelleiding 

Studies: Communicatiewetenschappen 

Hobby’s: Chiro, supporteren in de basket, Chiro, slapen, mode 

Wat vind je tof aan de Chiro? Mijn medeleiding, de leden, het kamp, de 

verschillende activiteiten. Kortom de Chiro is gewoon de max! 

GSM: 0472 01 23 89 

E-mail: lara.vandevelde@chirowijnendale.be 

 

Naam: Lieselotte Dekoninck  

Leeftijd: 17  

Geschiedenis: 2016-2017: ribbelleiding  

Hobby's: Chiro  

Studies: STW 

Wat vind je tof aan de chiro?: je kan je samen met je vriendjes en 

vriendinnetjes super leuke spelletjes spelen en af en toe eens goed vuil 

worden.  

GSM: 0471 36 45 42  

Chiro e-mail: lieselotte.dekoninck@chirowijnendale.be  

mailto:fien.vancoillie@chirowijnendale.be
mailto:lara.vandevelde@chirowijnendale.be
mailto:lieselotte.dekoninck@chirowijnendale.be
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Speelclub  
 

 

Naam: Yara Folens 

Afdeling: Speelclub  

Leeftijd: 17 

Geschiedenis: Lid sinds 2006, 2016-2017: rakwileiding 

Studies: Accountancy & IT 

Hobby’s: Dansen, gitaar, Chiro 

Wat vind je tof aan de Chiro?  Je maakt er vrienden voor het leven 

GSM: 0470 56 78 48 

E-mail: yara.folens@chirowijnendale.be 

 

Naam: Sam Van de Velde 

Afdeling: Speelclub 

Leeftijd: 20 

Geschiedenis: 

2013-2014: Speelclub 

2014-2015: Ribbels 

2015-2016: Keti & aspi 

2016-2017: Speelclub 

Studies: Voedingsmiddelentechnologie 

Hobby’s: Chiro, voetbal en muziek 

Wat je zo tof vindt aan de Chiro: dat je altijd bij je vrienden bent en 

dat je jezelf kan zijn. 

GSM: 0470 58 54 64 

Chiro-email: sam.vandevelde@chirowijnendale.be 

 

Naam: Fien Jaques 

Afdeling: Speelclub  

Leeftijd: 22 jaar  

Studies: Ik heb mijn diploma sociaal beleid op zak en ga nog voor een 

extra bachelor orthopedagogie.  

Geschiedenis: Dit jaar start mijn zeventiende chirojaar, ik geloof het 

bijna zelf niet! Chiro Jomada voelt precies als mijn tweede thuis.  

Hobby's: Veel andere hobby's heb ik dan ook niet al waag ik graag een 

plonsje in het water en hou ik van koken.  

Wat vind je tof aan de Chiro? Na vier leidingsjaren (bij de speelclub, 

tito's, ribbels en speelclub) blijkt de speelclub precies wel mijn ding te 

zijn. Ik kijk al weer uit naar al jullie blije gezichtjes op de startdag! Ik 

hou van de Chiro omdat ik er vrienden voor het leven gemaakt heb en 

er volledig mezelf kan zijn. Elk jaar maak je wel weer dingen mee die je 

nooit verwacht had. Het is een plek waar we met een lach (en ook al 

eens een traan) mooie zaken verwezenlijken!  

GSM: 0479 48 04 85 

E-mail: Fien.Jaques@chirowijnendale.be

mailto:yara.folens@chirowijnendale.be
mailto:sam.vandevelde@chirowijnendale.be
mailto:Fien.Jaques@chirowijnendale.be
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Rakwi’s 

 

Naam: Stijn Demol 

Afdeling: Rakwi’s 

Leeftijd: 21 

Geschiedenis: 

2013-2014: Tito’s 

2014-2015: Keti’s 

2015-2016: Rakwi’s 

2016-2017: Rakwi’s 

Studies: Handelswetenschappen – Finance 

Hobby’s: Voetbal, Chiro 

Wat je zo tof vindt aan de Chiro: Het geven van toffe activiteiten en 

zich amuseren met de leidingsbende. 

GSM: 0474 01 57 02 

Chiro-email: stijn.demol@chirowijnendale.com 

 

 

Naam: Jerse Rosseel 

Afdeling: Rakwi’s 

Leeftijd: 18 

Geschiedenis: 2016-2017: rakwileiding 

Studies: Houtbewerking 

Hobby’s: Chiro, KLJ, basket en vissen 

Wat vind je zo tof aan de chiro: de leden en de sfeer tussen de 

leiding zijn super! 

GSM: 0492 61 54 62 

Chiro-email: jerse.rosseel@chirowijnendale.be 

 

 

Naam: Ewoud Coysman 

Afdeling: Rakwi’s 

Leeftijd: 21 

Geschiedenis: 

2013-2014 Ribbel 

2014-2015 Speelclub 

2015-2016 Rakwi 

Studies: Master geschiedenis 

Hobby’s: Zwemtrainer, volleyballen en afgestudeerde leerkracht 

zijn  

Wat vind je zo tof aan de chiro: dat je er altijd op mensen kan 

rekenen e n dat je hen ook kan helpen 

GSM: 0475 33 31 89 

Chiro-email: ewoud.coysman@chirowijnendale.be   

mailto:stijn.demol@chirowijnendale.com
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Tito’s 

 

 

Naam: Arno Blieck 

Afdeling: Tito’s 

Leeftijd: 17 

Geschiedenis: Lid sinds 2004. 2016-2017: 1ste jaar leiding, tito’s 

Studies: Lassen constructie 

Hobby’s: Skateboarden 

Wat vind je tof aan de Chiro?  De zondagen gaan ravotten waar 

ik elke dag weer naar uit kijk! 

GSM: 0470 05 18 00 

Chiro-email: Arno.Blieck@chirowijnendale.be 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Lisa Gobert 

Afdeling: tito‘s 

Leeftijd: 22 

Geschiedenis:  

2012-2013: Rakwileiding 

2015-2016: Ribbelleiding 

2016-2017: Titoleiding  

Studies: Afgestudeerd en op dit moment aan het werk in de 

integrale jeugdhulp. 

Hobby’s: Chiro 

Wat vind je tof aan de chiro?: Ik hou van de sfeer in de chiro en de 

vriendschappen die zijn ontstaan in de loop van de jaren!  

GSM: 0494 91 82 57 

Chiro-email: lisa.gobert@chirowijnendale.be 

 

 

 

 

mailto:Arno.Blieck@chirowijnendale.be
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Keti’s & aspi’s 

 

Naam: Sam Bonny 

Afdeling: keti’s en aspi’s 

Leeftijd: 23  

Geschiedenis:  

2011-2012 Rakwi 

2012-2013 Tito 

2013-2014Keti 

2014-2015 Rakwi 

2015-2016 Speelclub 

2016-2017 Keti & aspi 

Studies: Master in de verpleeg- en vroedkunde  

Hobby's: Chiro, basket, mijn verloving plannen 

Wat vind je zo tof aan de chiro?: In de chiro vind je meer dan 

vrienden alleen 

GSM: 0484 28 65 26 

Chiro-email: sam.bonny@chirowijnendale.be   

 

 

 

 

 

Naam: Tine Maenhoudt  

Afdeling: Keti en aspi 

Leeftijd: 21 

Geschiedenis: 

2012-2013: speelclub 

2013-2014: rakwi 

2015-2016: speelclub 

2016-2017: keti en aspi 

Studies: lager onderwijs 

Hobby’s: chiro natuurlijk! 

Wat vind je tof aan de chiro?: De chiro is de max omdat je er 

lekker vuil mag worden en veel vrienden maakt. 

GSM: 0494 40 40 59 

Chiro-email: Tine.Maenhoudt@chirowijnendale.be 
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Vlinders  

 

Vlinders zijn een nieuw concept in onze chiro. Elke 

afdeling zal wel eens te maken krijgen met de 

volgende leiding. Ze vlinderen namelijk van afdeling 

naar afdeling. 

 

 

 

 

Naam: Matthijs Dewulf 

Leeftijd: 23 

Geschiedenis: 

2011-2012 Rakwi  

2012-2013 Speelclub 

2013-2014 Ribbel  
2014-2015 Speelclub 

2015-2016 Tito’s 

2016-2017 Vlinder 

Studies: Werkt als opticien 

Hobby’s: Koken 

GSM: 0470 50 68 02 

Chiro-email: matthijs.dewulf@chirowijnendale.be   

Wat je zo tof vindt aan de Chiro: Het kamp 

 

 

 

 

 

 

Naam: Louise Debou 

Afdeling: vlinder 

Leeftijd: 17 

Geschiedenis: 2016-2017: vlinder 

Studies: STW 

Hobby’s: Chiro 

Wat vind je tof in de chiro?: De sfeer en vriendschap 

GSM:  

Chiro-email: louise.debou@chirowijnendale.com 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.dwars.be/sites/default/files/styles/artikelheader/public/dw102 - Vlinder.jpg?itok%3DUPDTgJ6e&imgrefurl=http://www.dwars.be/artikel/pas-op-daar-een-vlinder&docid=rsvVx9w9LkaIdM&tbnid=Ty9RsK5FMGuBsM:&w=538&h=450&hl=nl&bih=748&biw=1518&ved=0ahUKEwjQgKn7opHPAhWMJMAKHbGAAisQMwhrKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
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Leiding die ons verlaat

Shana 

Na een heel leven trouwe dienst, heb je met pijn in het hart dan toch een 

punt gezet achter je chiro carrière. Net als praktisch alle Vanthournouts 

eigenlijk participeerde je in de chiro. En dat het je beviel! 

Als kassier in de leiding zorgde je ervoor dat alles tip top in orde was, iedere 

euro werd geteld. Wat soms wel tegen kon vallen, want als leiding zat je snel 

aan een mooie schuldenberg. 

Als kordate leiding zorgde je dat de stoute leden snel op hun plaats werden 

gezet. Soms was het vingertje al meer dan genoeg om ze terug tot rust te krijgen. 

Jawel je kordaatheid, je kracht en aanwezigheid in de leidingsgroep zullen we missen!! 

Bedankt voor alles en tot in den draai!! 

 

Hanne  

Het zit er al weeral op si, 3 jaar leiding. Ze zijn voorbij gevlogen. Als een echte Bonte stond je 

altijd klaar om te lachen en zeker nooit alles te serieus te pakken.  

Als drankleidster zorgde je ervoor dat we nooit iets tekort kwamen. Vooral van dat coronabier. 

Njamieeeeee!!! Zo hebben we ook geleerd dat een offerte genoeg is als we iets willen 

bestellen.  Ook heb je ons geleerd wat fistels precies zijn.  

Bedankt voor alles en tot in den draai bij Gino!! 

 

Sofie 

Wie is ze en wat drijft haar? Na een late intrede in de chiro en dus 

een wat kortere carrière als lid, kwam je in de leiding terecht. En je 

voelde je al gauw als een vis in het water.  

Als kassier zorgde je net als Shana dat iedere centiem geteld werd. 

Je stond altijd paraat als chauffeur voor de chiro. Geen weg was je 

te ver, maar wanneer we naast je zaten in de auto twijfelden we 

toch soms hoe je door je rijexamen was geraakt. 

Door je epilepsie kon je jammer genoeg geen alcohol drinken maar 

nog erger… niet in stroboscopen kijken!! Daardoor stonden we 

altijd klaar om je ogen af te dekken wanneer er plots een stroboscoop in gang schoot. 

Ook jou willen we bedanken voor alles en tot in den draaaiii 
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Kampverslag

Na een heel jaar verlangen naar het kamp, was het op 1 augustus eindelijk zover! We gingen 

op kamp met Hercules en namen de trein richting Geel. 

Vol spanning liepen we naar de kampplaats om deze te ontdekken. We waren wat bang dat 

de kampplaats te klein was aangezien we met meer dan 100 op kamp waren!!! Toen we 

toekwamen zagen we dat alles in orde was en leegden we de container, de oudsten zette hun 

tenten op en de kleinsten verkenden het terrein. 

’S Avonds speelden we al een eerste spel om de 4 vendels te verdelen: De heerlijke herassen, 

de zeurende zeus en zo, de hete herpescullessen en de waanzinnige waarzegsters. Tijdens 

enkele traditionele en minder- traditionele spelen namen ze de strijd aan tegen elkaar om het 

kamp te winnen! 

De eerste dagen was het weer wat minder maar dat hield ons niet tegen om te ravotten en te 

spelen. Daarnaast keken we wie het snelst was tijdens de hindernisscross, we lieten onze 

hersenen kraken tijdens de quiz, wandelden op de dagtocht, ontdekten we de beste chef-koks 

tijdens de woudloperskeuken. We zagen de echte gokkers in onze leden naar boven komen 

tijdens casino-avond en haalden de oudsten uit hun slaap om te zien hoe het gesteld was met 

hun nachtblindheid. Natuurlijk mogen we ook de massaspelen niet vergeten! De dag na 2-

daagse gingen we zwemmen in het plaatselijk subtropisch zwembad. 

De laatste dagen van het kamp vlogen voorbij en voor we het wisten waren we 10 augustus 

en moesten we opruimen. Moe maar voldaan keerden we terug naar het station in Torhout. 

Daar stonden de ouders, broers en zussen, neven en nichten, vriendjes en vriendinnetjes op 

ons te wachten. 

We kwamen thuis en vielen onmiddellijk in slaap. Aangekomen in dromenland verbeelden we 

ons al de kampplaats van volgend jaar, amai wat verlangen we al! 
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Mopjes  

 

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren? 

Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen! 

 

Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? 

Een scheet laten als je diarree hebt! 

 

Na de keuring bij de garage: “Uw remmen 

waren niet meer te repareren, dus heb ik 

de claxon harder gezet en de lichten 

feller!” 

 

“Waarom laten jullie de hele nacht licht in 
huis branden?” 
“Dat is voor de inbrekers” 
“Dat snap ik niet, die hebben toch al een 
zaklantaarn?” 
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Spelletje   
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Chirokledij 

 

We verplichten de leden niet langer een Chiro uniform te dragen/kopen. Wel kunnen we, 

zeker vanaf de tito’s, het Chiro uniform ten stelligste aanraden, want tijdens de 

chiroactiviteiten ravotten we nogal, en zijn daarom niet geschikt in deftige zondagse kledij. 

De chirokledij kan aangekocht worden in de Banier in Brugge of Roeselare.  

 

BASISASSORTIMENT 

 

Bermuda     €30 (kind 6-16)    €33 (volw. 34-54) 

Korte broek        €33 (volw. 34-54) 

Lange broek     €38 (kind 6-20)    €43 (volw 38-56) 

Rok     €30 (kind 6-16)    €33 (dame 36-52) 

T-shirt (unisex)     €17 (kind6-14)   €19 (volw 36-48) 

Meisjes t-shirt     €17 (kind 6-14)    €19 (volw 36-48) 

Topje      €13 (kind 8-14)    €16 (volw. S-XXL) 

Hemd      €30 (kind 8-16)    €33 (volw. 36-48) 

Hoodie (sweater)    €38 (kind 8-14)    €14 (volw. S-XXL) 

De gelegenheid bestaat ook om een pull van onze eigen chiro te kopen. De prijs hiervoor 

bedraagt 20 euro. Vraag ernaar bij iemand van de leiding! 

 

 

OPROEP: Wanneer u kleren heeft die te klein zijn voor uw kind mag je deze steeds aan 

ons doneren, extra kleren kunnen we gebruiken wanneer er een ‘ongelukje’ is 

gebeurd. Wanneer je onze verkleedkoffer wil helpen uitbreiden mag je ook steeds 

verkleedkleren, accessoires,… aan de Chiro schenken! 
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Chirodata 

 

SEPTEMBER 

25 september: startdag 

OKTOBER 

2 oktober: Chiro 

16 oktober: vriendjes en vriendinnetjesdag  

23 oktober: Chiro 

NOVEMBER 

6 november: Chiro 

20 november: Chiro 

27 november: Chiro 

DECEMBER 

4 december: de sint komt  

23-29 december: kerstfeestjes 

 

BELANGRIJKE DATA: 

3-9 april: oudersfeestje 

1-10 augustus: kamp 

4-10 augustus: kamp voor ribbels 

8-10 september: kermisweekend 2017 

 

De startdag gaat dit jaar door op 25 september, we verwachten jullie allemaal ’s morgens 
om 8u30 aan het heem met jullie picknick en vanaf de rakwi’s met de fiets. Er is een 
startdagmis en we vragen de ouders om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Wanneer er 
nog speciale dingen zijn die er moeten meegebracht worden laat de leiding dit zeker weten.  
Dit jaar hebben we opnieuw vriendjes- en vriendinnetjesdag gepland! De naam spreekt voor 

zich, op 16 oktober nemen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje mee van buiten de 

chiro! Onder het motto hoe meer zielen, hoe meer vreugde maken we er een spetterende 

dag van!!  
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Rekeningnummer  

 

Omdat wij ook met onze tijd mee zijn, kan het startgeld betaald worden via overschrijving. 
De inschrijvingskost is €25 euro. Het rekeningnummer is: BE 69 652-4817404-78. Stort het 
geld met de vermelding: naam kind(eren)+ afdeling.  
Betaling te gebeuren voor 25 september!   
 
Ouders kunnen ook korting krijgen via premies van de verschillende mutualiteiten. Vraag 

inlichtingen, want iedere mutualiteit is anders! Print ze af van de website en bezorg ze aan 

de leiding.  

 

 

 

Verloren voorwerpen 

  

Na het fantastische kamp kon de leiding vaststellen dat enkelen van jullie enkele kleren, 

kussens, dekens,.. verloren zijn.  

De verloren voorwerpen liggen in het heem. Op chirozondagen, voor of na de activiteit, is 

het mogelijk om op zoektocht te gaan tussen het verloren materiaal.  

We willen jullie vragen om dit zo snel mogelijk te doen.  
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Wistje datjes... 

 

 Wist je dat LG en AB het goed 

kunnen vinden met elkaar? 

 Wist je dat AB de nieuwe BA is? 

 Wist je dat TM vanaf nu Esmerance 

heet? 

 Wist je dat LVDV ook een nieuwe 

naam heeft? Namelijk 

'omdagieniekuzuupn'? 

 Wist je dat we een lama hebben in 

de chiro? 

 Wist je dat viseren niet kan in de 

chiro, he EC? 

 Wist je dat LG werk heeft en 

helemaal in haar nopjes is? 

 Proficiat LG! 

 Wist je dat last minutes vanaf nu 

ook vlak voor het kermisweekend 

geboekt kunnen worden? 

 Wist je dat we dit jaar geen 

security nodig hebben op de fuif? 

 Wist je dat een veiligheidsoverleg 

OOK overbodig is? 

 Wist je dat we HB, SC en SV 

dankbaar zijn voor de vele jaren 

inzet, hen zwaar zullen missen en 

nooit zullen vergeten? Ook de 

uitspraak 'gaat er asjeblieeeeeft eki 

etwiiiiiiiieeeen komn elpn' staat in 

ons geheugen gegrift. 

 Wist je dat inschrijvingen niet goed 

zijn voor de lijn? Hey ho, Mc Do! 

 Wist je dat zien de wistje datjes 

goed???? 

 Wist je dat Cuba toch wel iets 

groter is dan het dorp Wijnendale, 

he LG? 

 Wist je dat 'Hallo, wij zijn van chiro 

Koekelare', he LD? 

 Wist je dat 'Euuuuuh, nin, wieder 

zien nie van chiro Koekelare' 

 Wist je dat de leiding maar op 1 

plaats tegelijk kan zijn? 

 Wist je dat we al uitkijken naar het 

nieuwe werkjaar? 

 Wist je dat we alle medewerkers, 

sympathisanten en bezoekers van 

ons kermisweekend 2016 dankbaar 

zijn voor hun hulp en 

aanwezigheid? 

 Wist je dat JR verschillende GSM's 

heeft met verschillende contacten? 

 Wist je dat we volgend kamp 

verschillende paren rolschaatsen 

mee moeten hebben? 

 Wist je dat er een vakje bestaat in 

de auto om je zwembroek 

standaard (Marc) altijd bij te 

hebben? He, RDP? 

 Wist je dat je van paarse kleurstof 

roze haren krijgt? 

 Wist je dat je moet oppassen met 

Wice-Tea? Je 

kortetermijngeheugen houdt het 

niet lang vol, he FJ? 

 Wist je dat Mojito als vijfde maal 

zorgt voor wateroverlast en geniale 

nachtspellen zonder gevolgen? 

 Wist je dat de trouwe Thuiskijkers 

onder de leiding de eerste 

aflevering hebben gemist door de 

Chiro? 

 Wist je dat douchen op dag 5 helpt 

om een zure geur weg te houden 

voor 1 dag? 

 Wist je dat we er een geniaal kamp 

met een record aantal leden op 

zitten hebben? 

 Wist je dat SD de quizrondes zeer 

moeilijk maakt, maar zelf geen 7 

op 10 haalt? 

 Wist je dat AB vindt dat we een 

kajakteam moeten oprichten.  

 Wist je dat AB eieren bakt met 

smeerkaas. 
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