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hIper-
liëRs!
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VOORWOORD

Zoek Wally in deze hipflash

Hoi allemaal,

Wij als groepsleiders moesten samen een voorwoord schrijven, hoe doen we 
dit? We gaan om te beurt een woord zeggen en wie weet wat er uit de bus 
komt. Het spijt ons als je totaal in de war geraakt, maar dat hangt van ons 
teamwork en onze gedachtekronkels af.

Het wordt weer een superformiweldigendefantakolosachtig jaar. Dit zoals 
Malte ook leidde vorig jaar. Wij gaan proberen het dit werkingsjaar even 
of nog beter te doen! We hebben er alvast heel erg veel goesting in!!! Mis-
schien gaan jullie wel leren hoe jullie moeten waterballet beoefenen of 
misschien leren we wel wat tuimeltrucs om je te rollen in het modderbad van 
alternatieve voedingswaren. Amai, deze tekst bevat echt zinnige getuigenis-
sen van ons Chiroleven de voorbije jaren. Nog een leuke anekdote is die van 
die keer dat wij samen een bulldozer hebben gestolen van AB Inbev, hahah, 
mopje, dat was niet helemaal waar. Daarom dat wij eigenlijk iedereen gaan 
trakteren op een drinkgelag bij maanlicht ‘s avonds met verschillende beken-
de Nepalezen. Ook andere culturen komen ondersteboven achterstevoren 
aangehold naar ons evenement. Misschien is het tijd om panda’s te vangen, 
vermoorden, opeten voor de Giorno lasagnes. WWF gaat ons zo graag uit-
roeien inclusief onze leden, oud-leden en panda’s. Naar Timboektoe op een 
cruiseschip na onze race op de kamelen door de savanne. Om te eindigen 
nog voor iedereen een dikke pandaknuffel en een kamelenkus! 

Zo dit was het dan! Snap je er niks van? Wij ook niet, dus geen probleem. 
Overigens voor diegenen die eraan zouden twijfelen, alles hier is geschre-
ven in compleet nuchtere toestand!

Veel leesplezier!
Jacob en Lotte 
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Chiro Hiperlie bestaat sinds 1980. Eerst als zeer kleine 
jeugdbeweging, maar nu met een 130-tal leden tussen 
6 en 17 jaar. Ons doel is om deze leden elke zondag een hele 
fijne dag te bezorgen. En dit met superleuke pleinspelen, 
ruige bosspelen, avontuurlijke tochtjes (en voor de ouderen al 
eens een droppingske) en soms zelfs eens koken of knutselen. 
Maar zelfs als het regent zal je ons niet vaak binnen zien, 
dus vergeet geen regenjas en goede schoenen!

Een Chirozondag loopt van 14u tot 17u. Om 14u staan we in 
de kring voor het openingsspel, hier begint onze Chirozondag. 
Een propvolle drie uur later, klokslag 17u, sluiten we samen af. 
We verwachten dat de leden op tijd zijn, zodat we samen onze 
zondag kunnen starten.

Voor het tweede jaar op rij organiseren we elke 
eerste zondag van de maand een barmoment. 

Tijdens dit gezellig uurtje kunnen de ouders 
vanaf 17u, met een drankje in de hand, 

op zondag eens wat bijpraten met elkaar en 
met de leiding. In de wintermaanden voorzien 

de aspi’s warme chocomelk of glühwein. 
In de zomermaanden zullen zij eerder 

een frisse pint of sangria aanbieden. 
Zij kunnen uw steun zeker gebruiken!

CHIRO HIPERLIE

BARMOMENT
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Deze Hipflash is, als uitzondering op de regel, 
een prachtig papieren boekje. Een boekje vol nuttige 
informatie, in een leuk formaat gegoten. 

Lijken dit soort boekjes bij jou thuis wel pootjes te krijgen? 
Verstoppen ze zich snel als je ze net nodig hebt? 

De belangrijke gegevens, aangevuld met de meest actuele 
nieuwtjes en aanstormende afspraken, kan je altijd op onze 
prachtige en net in een nieuw jasje gestoken webstek, 
chirohiperlie.be, terugvinden. Daarnaast is onze groepsleiding 
zo attent af en toe een herinnering 
te sturen via e-mail.

CHIRO
WEBSITE
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VIND ONS TERUG OP

CHIROHIPERLIE.BE

FACEBOOK
We roepen jullie ook op onze 
facebookpagina eens te bezoeken en ons 
een ‘likeje’ te geven. Zo kan ook jij op de 
hoogte blijven van korte verslagjes van 
onze activiteiten en andere nuttige en 
minder nuttige aankondigingen. Je kan 
ons vinden op ‘facebook.com/hiperlie’
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In het begin van het Chirojaar moet elk lid lidgeld betalen. 
Dit jaar, net zoals het jaar voordien, bedraagt het lidgeld 35 euro. 
In ruil voor deze kleine som maak jij een heel jaar lang deel uit 
van de tofste Chiro van Korbeek-Lo. Je krijgt er nog een stevige 
verzekering bovenop en we zetten elke zondag een verfrissend 
drankje voor je klaar.
Het lidgeld kan je storten op BE98 7343 4705 5093.

LIDGELD

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

GEZOCHT: 
Heb jij nog oude Chirokleren liggen die te klein 
zijn voor je kroost? U zou er ons mee verblijden 
deze te schenken aan de Chiro. Op deze manier 
kunnen wij onze tweede hands winkel uitbreiden.
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GROEPSLEIDING
De groepsleiding leidt de leidingskring, een wekelijkse vergadering 
waarop alle afdelingsleiding samenkomt om de werking van onze 
Chiro te bespreken. Hierop worden activiteiten geëvalueerd en 
gepland, maar is er ook plaats voor andere vertelsels. 
De groepsleiding zijn dit jaar Lotte Donvil en Jacob. Zij staan aan 
het hoofd van de leidingsploeg en verzorgen onder andere het 
mailverkeer aan de ouders en andere verenigingen.

CHIRO
VERANTWOORDELIJKEN

Een chiro is geen chiro zonder
 zijn groepsleiding en 

volwassen  begeleiders

Naam: Lotte
Achternaam: Donvil
Mail: lotte_donvil@hotmail.com

Nummer: 0478658939

Naam: Jacob
Achternaam: Huyzentruyt
Mail: jacob_huyzentruyt@hotmail.com
Nummer: 0477856572
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De volwassen begeleiders zijn een beetje de ‘ouders’ van de 
Chiro. Zij zijn beter gekend als Veebee’s. Dit zijn oud-leiding met 
veel ervaring, die een oogje in het zeil houden en mee helpen 
om het Chiro-jaar vlot te doen verlopen. De VeeBee’s voor dit 
werkingsjaar zijn Benjamin, Lore en nieuwkomer Malte. 

Naam: Malte
Achternaam: Van Ermen
Mail: maltevanermen@hotmail.com
Nummer: 0496323208

Naam: Benjamin
Achternaam: Bex
Mail: bejamin.bex@gmail.com
Nummer: 0474605935

Naam: Lore
Achternaam: Vandevelde
Mail: lore_vandevelde@hotmail.com
Nummer: 0486992652

VOLWASSEN BEGELEIDING
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Sloebers

RAKWI’s

keti’s

1ste-2de leerjaar

5ste-6de leerjaar

3ste-4de middelbaar

Jacob

Jordi
Fenna

Xanthe

Korneel

Tibo
William

Sarah

Lotte
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LEIDINGSVERDELING

speelclub

aspi’s

3ste-4de leerjaar

5de middelbaar

Vincent Olivier
Lotte 

Arno

tito’s
1ste-2de middelbaar

Femke
ThomasJoyce

Emilie
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INTERVIEUWS
MET DE LEIDING & VB’S

Naam: Xanthe
Groep: Rakwi’s
Hobby’s: Chiro, hondenschool, Hans
Naamgedicht: X’en een dierenmens
  Ambetans word ik ni snel
  Nietmeer veggie
  Thee drink ik graag
  Hond is Flo
  En ik heb er zin in! 

Tijdreis naar: Terug naar de tijd dat de wereld nog 
niet zo beïnvloed door de mens was, en er nog meer 
natuur was. 
 
Voor 1 dag iets anders zijn:  Flo

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Dan zou ik geen muziek meer luisteren

Wat is je stopwoordje?: Buuuuh

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Kom op manneeeee! 
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Naam: Arno
Groep: Speelclub

Hobby’s: Chiro, muziek maken en zeilen
Naamgedicht:Achtbanen vind ik geweldig!
  Reizen is mijn ding
  Niets is saai als je gemotiveerd bent
  Onozel zijn is oké

Tijdreis naar: 
Jaren ‘60 omwille van de hippiecultuur 
 
Voor 1 dag iets anders zijn: een pinguin

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Het maakt mij allemaal niets uit, zolang het maar 
levendig is. 

Wat is je stopwoordje?:
ji, gncfxg j,gdh,gfyhujk

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Een week geen chiro, is een week niet geleefd
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Naam: Femke
Groep: Titoooooows
Hobby’s: Chiro, Woord, tekenen, hipflash maken
Naamgedicht:Fantasierijk
  En creatief
  Megaleuke spelletjes-maker
  Kunstenaar in wording
  Enthousiame allom 

Tijdreis naar: 
1937 om Picasso te ontmoeten
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Ik zou Willy Wonka willen zijn

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
‘Take Shelter’ van Years en years

Wat is je stopwoordje?:
Euhm..

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Hip hip Hiperlieeee!
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Naam: Lore
Groep: VB
Hobby’s: Chiro,sporten, reizen

Naamgedicht:
Lachen doe ik elke dag
Overbezorgd zijn is mij niet vreemd
Reizen doe ik het allerliefst 
Erg groot ben ik niet 

Tijdreis naar: 
De toekomst 

Voor 1 dag iets anders zijn: 
Dan zou ik graag een dier willen zijn, en dan liefst een eekhoorntje! 

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
The fear - Ben Howard 

Wat is je stopwoordje?:
Hé (en nog vele andere) 

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je 
kreet zijn? 
Zot zijn doet geen zeer!
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Naam: Fenna
Groep: Sloebers

Hobby’s: Chiro
Naamgedicht:Frietjes en frikandellen
  Eet ik graag,
  Niet met ketchup,
  Nog met mosterd,
  Anders wel met mayo
Tijdreis naar: 
de toekomst
 
Voor 1 dag iets anders zijn: 
Beyoncé

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Het bivaklied

Wat is je stopwoordje?:
zeg maar, denk ik 

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Ik zou gewoon schreeuwen
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Naam: Ben 
Groep:VB 
Hobby’s: Chiro en Woord
Naamgedicht:Boertig is hij soms wel 
  Energiek rijden kan hij ook
  Natuurlijk.

Tijdreis naar: 
Naar 2080 omdat Chiro Hiperlie dan 100 jaar bestaat. 

Voor 1 dag iets anders zijn:
De vrouw van de burgemeester 

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Time van Pink Floyd

Wat is je stopwoordje?:
Vroeger Bon of goed, nu ‘denk ik’

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Hiper-stilte-liee! 
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Naam:William  
Groep: Rakwi’s
Hobby’s: 
Chiro en profvoetballer bij zaalvoetbalclub FC 
Biercelona ;)

Naamgedicht: 
  Waar is Wally is mijn favoriete boek, 
  Ik speel graag voetbal  , 
  Lachen doe ik graag,
  Leren is niet mijn sterkste kant, 
  Indische roots, 
  Ardense kampen vind ik leuker dan Limburgse, 
  Mijn favoriete chirolied is het bivaklied 

Tijdreis naar: De Dino’s

Voor 1 dag iets anders zijn:
Dan kies ik voor Rudy Verboven, das mijne buurman. Das nen onwaar-
schijnlijke gast eh, dieen heeft thuis nen ingebouwde kast gemaakt, alle-
maal zelf eh! Schappen, deuren, scharnieren, allemaal op maat gemaakt 
eh. Rudy Verboven. Topkerel. Hou u eige goe.

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Bohemian Rhapsody
Wat is je stopwoordje?:
Alez
Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je 
kreet zijn? 
Tous ensemble tous ensemble hey hey, allemaal samen allemaal samen 
hey hey!
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Naam: Thomas
Groep: Tito’s
Hobby’s: voetbal
Naamgedicht:
Titoleiding, 
Het wordt een super jaar!, 
Opstaan lukt wel goed, 
Muziekinstrumenten speel ik niet, 
Aspi jaar was fantastisch! , 
Snoepen doe ik graag!

Tijdreis naar: 
naar de tijd van de Romeinen, Hoe plezant zou het daar niet geweest zijn 
met al die badhuizen, amfitheaters, gladiatoren,.. .Alles wat je op de chiro 
leert zou je perfect daar kunnen gebruiken.
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Barack Obama want ik wil weten hoe het is om zoveel macht te hebben.

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
See you again van Wiz Khalifa en Charlie Puth.

Wat is je stopwoordje?:
puree

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet 
zijn? 
Op het wk van beste leiding (dat we zowiezo zouden winnen) zou ons motto 
zijn: We hoeven geen raad, we staan altijd paraat!
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Naam:Jordi
Groep: Sloeberrrrrrs
Hobby’s: Thaiboks, engels boks en fitness , chiro! 
Naamgedicht:
Jordi, broer van Emilie en Davina 
Ooit wil ik alle landen van de wereld gezien hebben. 
Rood vind ik geen mooie kleur blauw en groen wel. 
Daar op de chiro ben ik graag. 
Ik doe graag aan sport. 

Tijdreis naar: 
Naar de romeinen 
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Alle goden (Allah, God, ...)

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Bivaklied 

Wat is je stopwoordje?:
‘hé’ 

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet zijn? 
Deelnemen is belangrijker dan winnen! 
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Naam:Tibo
Groep: Rakwi’s
Hobby’s: Voetbal en chiro
Naamgedicht:
Tomatensoep me balletjes is lekker
In dansen ben ik niet zon krak
Bij mij in de groep ist dikke fun
Ooit ga ik de lotto winnen

Tijdreis naar: 
Naar de romeinen, strijden als gladiator in een amfitheate 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Superman

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Pika girl
Wat is je stopwoordje?:
Stop

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet 
zijn? 
Chiro hiperlie dat zijn wij, chiro hiperlie maakt iedereen blij
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Naam:Sarah
Groep: Keti’s
Hobby’s: CHIROOOO
Naamgedicht:
Super groot ben ik niet
Al 12 jaar aanwezig bij Hiperlie
Roze vind ik een heel mooie kleur
Altijd plezierig op de Chiro
Helemaal blij wordt ik van de zee

Tijdreis naar: 
De toekomst

 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Harry Potter

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Het bivaklied (;

Wat is je stopwoordje?:
Matig

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidings-
ploeg, wat zou je kreet zijn? 
Chirooo chirooo chirooo-o-o-ooo
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Naam:Emilie
Groep: Aspi’s
Hobby’s:  Chiroooooo natuurlijk.

Naamgedicht:
Eten kan ik als de beste. 
Maar zingen echt niet, ookal doe ik het wel graag, onder de douche. 
Ik wil alle continenten bezoeken.  
Luid lachen als een dolfijn is mijn talent. 
Ik ben al heeeeel lang in de chiro (15 jaar). 
En ik ben ook wel goed in slapen. 

Tijdreis naar: 
Romeinen
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Cleopatra.

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Sam smith: Reminds me of you.

Wat is je stopwoordje?:
Ik denk dat ik er onbewust te veel gebruik.

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet zijn? 
HOE-HA AI AI AI AI, indianendansje dertussen, vuisten samen en CHIIIIIRO
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Naam:Jacob
Groep: Sloeberrrrrrs
Hobby’s: Chiro en topschutter bij zaal-
voetbalploeg FC Biercelona

Naamgedicht:
Jacob, broer van Mona en Sarah
Al heel mijn leven een trotse inwoner van K-Low city
Chiro is mijn tweede thuis, letterlijk
Ooit wil ik alle landen van de wereld bezocht hebben
Barcelona FC is, na Biercelona FC, de beste voetbalploeg in de mooi-
ste stad

Tijdreis naar: 
Naar 8 januari 2496, ik zou graag weten hoe mijn 500e verjaardag 
gevierd wordt

 Voor 1 dag iets anders zijn:
God

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
A day in the Life van The Beatles
 
Wat is je stopwoordje?:
‘hé’

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je 
kreet zijn? 
Ons motto is: deelnemen is belangrijker dan winnen, maar ja dat is 
makkelijk gezegd door de winnaar (wij)!
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Naam:Vincent
Groep: Speelclub
Hobby’s: Heel veel chiro, en ook een beetje gitaar spelen
Naamgedicht:Vrolijk ben ik graag, 
  Ik speel graag spelletjes, 
  Na een chirozondag ben ik echt heel moe, 
  Chiro is wat ik het liefste doe,
  Een bosspel spelen vind ik fijn, 
  Naar het nieuwe chirojaar kijk ik altijd uit, 
  Touwtjetrek vind ik heel leuk!

Tijdreis naar: 
De tijd van de Romeinen
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
De zanger van mijn favoriete muziekgroep

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
R U Mine van Arctic Monkeys
Wat is je stopwoordje?:Haha

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je 
kreet zijn? 
Let’s get together and feel allright!
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Naam: Malte Van Ermen
Groep: Volwassen Begeleider
   Materiaalmeester
Hobbys: Spelen op de Chiro, Voetballen, Gi-
taar spelen, Muziek luisteren, Mopjes maken, 
Lachen met andere mopjes, Losgëhen

Naamgedicht:
Mopjes maken doe ik graag
Altijd leiding geweest, nooit lid
Laat zich al eens graag trakteren
Trakteert altijd terug
Eél het jaar aant uitkijken naar ‘t kamp

Tijdreis naar:
Naar het moment waarop de Chiro 100 jaar bestaat, in 2080! En dan 
als 89-jarige keihard feesten met iedereen van vroeger en nu!

Voor 1 dag iets anders zijn:
Popeye met zijn ijskar! De hele dag gratis ijs eten!

Als je heel je leven nog maar 1 liedje mocht luisteren:
Mr Trololo - Eduard Khil

Wat is je stopwoordje? Euh, effe nadenken he. Ze zeggen eigenlijk 
.. euhm .. nee .. wacht ze .. kak da’s moeilijk eigenlijk. Bwa, als ik 
effekes nadenk, euh, kan ik met vrij grote zekerheid zeggen he dat ik 
geen stopwoordjes gebruik zenne. Alaiz!

Stel de chiro doe mee aan een WK: Beste leidingsgroep. Wat zou 
dan onze motto/ kreet zijn?
Met een ploeg zoals die van ons, geen nood aan extra claxons!
De sfeer zit er knal op, Chiro Hiperlie naar de top!
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Naam:Lotte Dirix
Groep: Speelclub
Hobby’s:  Chiro
Naamgedicht:
Leiding geven doe ik heel graag, 
Ondeugend zijn kan geen kwaad , 
Thuis is mijn favoriete serie, 
Tijdens de week kan je me altijd vinden in Antwerpen, 
Eten is wat ik het liefste doe! 

 Tijdreis naar: 
naar de Middeleeuwen  
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Ariel de kleine zeemeermin  
       
Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Don’t worry be happy  

Wat is je stopwoordje?:
Daar heb ik geen idee van... ik doe het onbewust?  
 
Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet 
zijn? 
   CHIRO CHIRO CHIROOOOO 
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Naam:Korneel
Groep: Rakwi’s
Hobby’s: Zaalvoetbal, chiro 

Naamgedicht:
Kamp is de leukste periode van het jaar
Opstaan kan ik niet zo goed
Rakwi’s is mijn groep dit jaar
Nekeer tienen doe ik graag
Elke keer als Brugge speelt, klopt mijn blauw-zwart hart
Een frisse stella zal ik nooit weigeren
Liegen kan ik niet
 
Tijdreis naar: 
Toekomst
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
Koning Jo Merens

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Don’t worry, be happy 

Wat is je stopwoordje?:
he

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat 
zou je kreet zijn? 
HELGAAAAAAA
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Naam:Lotte Donvil
Groep: Keti’s
Hobby’s: Chiro, eenwielerbasket

Naamgedicht:  Later wil ik een wereldreis maken,      
   Ooit wil ik parachutespringen,        
    Tweedaagses op kamp vind ik het leukste,        
  Tekenen kan ik niet, 
    Eten doe ik heel graag(vooral desserten)

Tijdreis naar: 
  Middeleeuwen
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
De koning

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Freestyler van Bomfunk MC’s

Wat is je stopwoordje?:
Geniaal

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je 
kreet zijn? 
C-H, C-H-I, C-H-I-R-O, we zijn een toffe bende, we zijn van de Chiro!
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Naam:Joyce
Groep: TIIIIITOOOOOOWWS
Hobby’s: Ik dans modern, jazz, show, allround 
en geef kleuterdans. En aja voor ik het vergeet: 
chiroooo!

Naamgedicht:
Jongens en meisjes houd je klaar
Ook dit wordt weer een ongelooflijk chirojaar
Yvettje van thuis volg ik elke dag trouw
Cavia heb ik niet, wel Stella, een konijn
En die van de scouts lust ik rauw wink-emoticon
*te lezen als een coole rap- yow yow*

Tijdreis naar: 
Naar de Charleston peridode in de jaren ‘20. De oorlog was toen net gedaan, 
waardoor alle remmen los konden en iedereen zich zo uitbundig mogelijk amu-
seerde!

Voor 1 dag iets anders zijn:
Dan wil ik wel graag een dagje een musicalster zijn. Een keer kunnen zingen, 
dansen, acteren en onnozel doen, maaar dat dan ook nog eens goed doen? 
Lijkt me super

Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Oats in the water van Ben Howard
Wat is je stopwoordje?:
“Neenee dat is niet waar hoor.” Nadat ik een mopje heb gemaakt.

Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet zijn? 
À la cheerleader -voor het enthousiasme- én met modderstrepen op onze wan-
gen- om de vijand te intimideren: Geeef me eeeen H , een I, een P, een E, een 
R, een L, een I, een E: GO GO HI-PER-LIE GOOOO!
* salto, salto, vuurspuwen, piramide maken en vuurwerk*
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Naam:Olivier
Groep: Speelclub
Hobby’s: Chiro,voetbal
Naamgedicht:
Opstaan voor het school blijft een moeilijke klus
Lo doe ik graag
Ik ben een grote club brugge fan
Voetballen kan ik wel
Italie ga ik graag naar toe
Elektriciteit is mijn studierichting
Ribbetjes eet ik heel graag

Tijdreis naar: 
Ik zou naar de middeleeuwen reizen
 
Voor 1 dag iets anders zijn:
De koning van belgië
Als je voor heel je leven een lied moest kiezen: 
Paradise city
Wat is je stopwoordje?:
Ket, gast
Stel de Chiro doet mee aan WK beste leidingsploeg, wat zou je kreet zijn? 
Bij ons op de chiro is het altijd plezant, chiro hiperlie is de beste van het land
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SEPTEMBER

- 20 september 2015    Startdag
- 27 september 2015    Chiro op zondag

OKTOBER

- 04 oktober 2015     Chiro op zondag + INFOAVOND 
- 10 oktober 2015 ZATERDAG! Jeugddag in    
 Gemeentelijke basisschool Boutersem, 
 Kerkomsesteenweg 45, 3370 Boutersem
- 18 oktober 2015     Chiro op zondag
- 25 oktober 2015     Chiro op zondag

KALENDER
        2015
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NOVEMBER

- 01 november 2015    Chiro op zondag
- 08 november 2015    Chiro op zondag
- 15 november 2015    Giorno Di Ristorante Italiano - Geen Chiro
- 22 november 2015    Sloebers, Speelclub Qukeleku festival 
 CC De Borre , Speelpleinstraat 10, 3360   
 Bierbeek
 De rest heeft gewoon chiro 
- 29 november 2015    Chiro op zondag

DECEMBER

- 04 december 2015   Sint
- 13 december 2015    Chiro op zondag
- 20 december 2015    Chiro op zondag
- 27 december 2015   Geen chiro- Kerstperiode
- 03 januari 2015   Geen chiro- Kerstperiode
- 10 januari 2105   Geen chiro- Kerstperiode
- 17 januari 2015   Geen chiro- Kerstperiode
- 24 januari 2015  Terug Chiro! Joepie! 

Voor de vroege vogels: het kamp is dit jaar van 
11 tot 21 juli in Munster-bilzen
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KAMP
VERGNIES   
  2015
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SLOEBERS
Je allereerste Chirokamp is atijd een speciale ervaring. Vijf 
dagen lang ben je omringd door al je vriendjes en vriendinnetjes 
om alles samen te delen. Samen eten, samen slapen en na-
tuurlijk: samen spelen. 

En spelen is iets waar de Sloebers bijzonder goed in zijn, dus 
hebben we geen moment stil gezeten. We hebben samen 
geknutseld, naar een groot zwembad gestapt, lekker vuil gewor-
den en nog veel meer; elke dag was één groot feest. 

 ‘s Avonds tekenden we dan al die leuke dingen op een groot 
blad in onze slaapzaal (die trouwens heel warm was). En toen 
wij, Malte, Femke en Arno, de volgende dag dan onze leden 
wouden wekken, zagen we dat ze bijna allemaal al wakker 
waren, opgewekt en klaar voor actie. Na het ontbijt zou dan een 
nieuwe drukke dag beginnen gevuld met de leukste spelletjes 
en de gekste toeren: “Sloeber zijn is maf!” 

En toen de mama’s en papa’s ons vijf dagen later stonden op te 
wachten aan de Chirolokalen, voelden we ons allemaal hetzelf-
de: moe maar voldaan, en met de gedachte van een geweldig 
kamp nog fris in het geheugen. 
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Bedankt voor het fijne kamp! 

Malte, Arno en Femke
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SPEELCLUB
Na vijf lange dagen was het eindelijk zover, onze speelclubbers kwamen aan 
in het verre Vergnies. Na een rondleinding op de kampplaats en nadat ze 
geïnstalleerd waren in de kamer namen ze afscheid van hun ouders en kon 
het kamp echt beginnen. 

Bekomen van de verre tocht zat er niet in voor de speelclub want de vol-
gende ochtend kregen ze direct een grote opdracht.  Via kleine opdrachtjes 
konden ze verschillende onderdelen verzamelen, met deze verzamelde 
onderdelen bouwden we samen een Speleplaatsmachine. Een Speleplaats-
machine? Wat is dat voor iets gek? Een Speleplaatsmachine is gelijkaardig 
aan een teletijdsmachine, maar in plaats van reizen door de tijd, konden we 
met de Speleplaatsmachine flitsen naar andere werelden en landen. 

FLITS! Onze eerste stop: Minionland, waar onze speelclubjes werden omge-
toverd tot gekke gele mannetjes! FLITS!  Eih, amai seg, waar we nu terecht 
kwamen stonk het toch wel heel hard, welkom in afvalland! Hier amuseerden 
we ons uren door in het afval te rollen. FLITS! Nu waren we in Televisie-land. 
Hier moest de speelclub hun allermooiste galakleren aantrekken zodat ze 
niet zouden opvallen tussen al deze proper geklede televisiesterren. Bij toe-
val kwamen we terecht in de studio van een echte TV-quiz, hierbij moesten 
de speelclubjongens het opnemen tegen de meisjes, het was een spannen-
de strijd. FLITS! Avatarland. FLITS! Kermisland. FLITS! Theaterland en nog 
zoveel meer. FLITS! Na 5 dagen vol avontuur werd de speelclub uiteindelijk 
naar Chirokamp geflitst, waar we het kamp mooi afsloten met het jaarlijkse 
kampvuur. 

Dankjewel voor het leuke kamp 
speelclubbertjes, jullie waren 
schatjes van patatjes! 

Jordi, Joyce, Lotte en William 
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RAKWI’S
Toen de Rakwi’s op kamp vertrokken waren ze nog baby’s en aten 
ze met hun handen. Maar doorheen het kamp groeide ze op tot 
senioren en doorliepen ze alle fasen van het leven. 

Na hun babytijd waren ze kleuters en hielden ze van Disney en 
sprookjes. In de lagere school wonnen Fiebe en Joren de speel-
plaatsstrijd en werden zo koning en koningin van de speelplaats. 
Vervolgens gingen ze naar het middelbaar, waar zowel hun beauty 
als hun nerd kant naar boven kwam. 

Dan was het tijd om te gaan studeren en onder leiding van de 
Aspi’s hielden ze een ware battle tussen de studentenverenigingen 
en sloten ze de dag af met een eetcantus. Na al dat studeren was 
het tijd voor het echt werk en bouwden ze elk hun eigen huis uit 
snoep. Als laatste werden ze senioren en gingen ze twee dagen op 
tocht naar een meer. En toen liep het kamp al op het einde en was 
het tijd om afscheid te nemen.

“De Rawki’s amuseerden zich rot,
Lachen met Nathan zijn geprot
Op tweedaagse deden hun voetjes zeer
Dus lieten we ze weken in het meer
Chiro Chiro Chirooo-o-o-o
Chiro Chiro Chirooo-o-o-o”
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Het was een heel fijn kamp Rakwi’s en jullie waren een 
super groep!

We zullen jullie missen,

Kusjes van jullie leiding,
Xanthe, Vincent en Sarah
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Tito’s
Het kamp met de Tito’s was echt geweldig! Zij hadden als 
een echt team als eerste hun tenten opgezet! Ook waren ze 
met dubbel zo veel dan op weekend! CHOKOTOFF!!!

 Als rode draad doorheen het kamp hadden we het grote 
Chokotoffspel, hierbij konden ze gedurende het hele kamp 
Chokotoffs verdienen maar ze mochten ze niet opeten en ze 
moesten ze altijd bijhebben! Hanne was de grote winnaar! 
Aardsturen was éen van de Tito’s hun grootste talenten, maar 
Simon kreeg toch wel iedereen onderuit. 

Ook hebben we een sekte opgestart voor Jo Merens, ‘Kom 
bij ons en houd van JO!’ weergalmde het nog heel het kamp 
lang! We hadden niet altijd even goed weer maar op twee-
daagse gelukkig wel. We hebben onze route gevolg aan de 
hand van ‘Spin the bottle’, de leiding heeft maar 1 keertje 
moeten beslissen waarheen opdat we toch bij het grote meer 
zouden geraken. Daar hebben we dan een goeie tweedagen 
‘gechilld’. We hadden ook enorm snel een slaapplek gevon-
den bij een naburige Patro, we dachten hun uit te dagen 
voor een potje voetbal maar natuurlijk liep het mis, Benjamin 
kneusde hard zijn pols omdat we zo goed speelden. Gelukkig 
was Benji zijn pols niet gebroken! ‘s Avonds kregen we gezel-
schap van een Brusselse scouts en Hanne, Mart en Charlotte 
waren meten verzot op Nico. Kortom, we hadden echt een 
ongelofelijk vet kamp!
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Wij voelden ons heel het jaar 
en kamp Up Up Up door jullie!

Kusjes,

Lotte, Emilie en Gert-Jan
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Keti’s
Hey Liefste Keti’s, en sommigen zelfs Aspi ondertussen,

Het vorige  chirojaar was geweldig, we amuseerden ons te 
pletter en haalden alles uit de kan.  We speelden de meest 
knotsgekke spelen en maakten ons (maar vooral jullie) com-
pleet belachelijk. Gelukkig was niets jullie te veel gevraagd 
en deden jullie elke keer weer enthousiast mee. Zowel op de 
zondagen als tijdens ons weekend zagen we dat jullie niet 
vies zijn van onnozeliteiten. 

Het kamp was echt ‘af-jes’.   We zijn blij dat we dit kamp 
een nieuw lid mochten verwelkomen en gelukkig ontvingen 
jullie haar met open armen zodat wij, als leiding, op onze 
twee oren konden slapen. 
Maar ons kamp (2014-2015) draaide natuurlijk  niet enkel 
om fun en plezier, we leerden (uiteraard) ook van alles bij!  
Jullie leerden over de bloemen en de bijtjes en ook het leven 
van een jonkvrouw bleef niet  onbesproken.  Wij begrijpen 
als geen ander hoe zwaar het is als puber en daarom pro-
beerden we jullie wat wegwijs te maken met jullie puistjes en 
andere puberale kwalen.  

Veder zagen we ook dat sommigen beter zijn dan anderen 
in lange afstand wandelingen.  Wanneer sommigen lagen te 
braken, zaten anderen windmolens te knuffelen en zo vorm-
den jullie de perfecte bende om tijdig op de locatie aan te ko-
men. Ook in de tent wisten jullie je meer dan eens (luidkeels) 
te amuseren 
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Wij amuseerden ons enorm en hebben een onvergetelijk 
kamp achter de rug.  Voor ons was dit de perfecte afsluiter 
van een vlekkeloos jaar boordevol plezier.  We willen jullie 
bedanken en hopen dat jullie er evenveel plezier van hebben 
gehad als wij.  Hopelijk wordt het dit jaar even leuk als het 
vorige, maar dat betwijfelen we wink-emoticon. 

Dikke kus, 
Lizzy en Polle
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Aspi’s
Het aspikamp, iedereen is het erover eens: het Aspikamp moet het 
beste uit je Chirocarrière worden. En deze loodzware taak moesten wij 
als leiding dan ook op ons nemen. Na weken van loodzwaar en fysiek 
uitputtend voorbereidingswerk, was het 11 juli eindelijk zover en konden 
we samen met de Aspi’s vertrekken voor de beste 10 dagen van hun 
leven!

Jammer genoeg, bleek niets van onze verwachtingen uit te komen! Het 
zwembad dat we hadden gekocht, bleek eerder een voetenbad, ons 
jacht een rubberen boot en de schommel gewoon touw en autoband. 
Wat ons eigen Center parcs moest worden, bleek eerder de marginale 
camping ernaast! Maar zoals iedereen weet kan je op een camping 
evenveel plezier hebben als in een vijfsterrenhotel. En dit is nog pes-
simistisch uitgedrukt, op een camping heb je méér plezier dan bij al die 
luxe! En dat bleek vanaf het begin al!

Elke dag werd een dag vol fun! Er werd gelachen, er werd gedanst, 
hier en daar viel er een traantje van blijdschap, het was ongezien! Elke 
andere groep kon alleen maar met lede ogen aanzien hoe de toekom-
stige leiding nog zoveel plezier had op hun laatste kamp! Van de harde 
momenten in de babbelkamer tot het verkleden als een echte Geordie! 
Ze kregen zelfs het genoegen om 1 van hun maaltijden, de boontjes, 
zonder handen te mogen opeten, wie kan dat nog zeggen in deze tijden 
van Komen Eten, Mijn restaurant en andere, waar er alleen nog belang 
wordt gehecht een etiquette. Jammer genoeg hebben we de boontjes 
nog een 2e keer gezien, maar dan in de omgekeerde beweging, we 
zullen geen namen noemen, maar Thomas heeft nu geleerd dat hij zijn 
eten moet kauwen! 

Maar diezelfde Thomas heeft zich later wel gekroond tot Slimste Aspi 
ter wereld na een ware demonstratie tijdens het spel en een spannende 
ontknoping in de familie! Oli toonde zich dan weer onverwoestbaar door 
een hele tweedaagse, waar toch een dikke 35km werd gestapt mee te 
doen met een zware knieblessure (zij het wel op de fiets)! 
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Ellen maakte zichzelf onsterfelijk door bij haar eerste 10 meter 
waterskiën ooit, meteen een jump te nemen. Tibo wierp zich op 
als sfeermaker en meester in Zeeslag! Fenna ten slotte was een 
Aspigroep op haarzelf bij het rappen van hun afscheidsnummer, 
al stond de rest er wel mooi bij als achtergrondkoor!

Voila, hier de terugblik op een fantastisch kamp, allee voor ons 
toch! Wij hopen dat jullie er ook van hebben genoten en dat jullie 
misschien zelfs iets geleerd hebben! Met een gerust hart en heel 
veel plezier, verwelkomen wij jullie nu bij de leiding, maar vergeet 
nooit: 

ASPI TOT DE DOOD!

Xoxo Korneel en Jacob <3
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BBQ
Het weer zat helemaal mee, de worstjes lagen te bra-
den, de groentjes waren gekuist, de pintjes stonden (té?) 
koud en de tafels waren gedekt: niets kon nog misgaan. 

Het werd dan ook weer een superbarbeque waar 
iedereen zijn buikje rond at en gezellig bij kon praten na 
die lange vakantie. Voor de leiding was het dan ook erg 
fijn om al wat bekende gezichtjes terug te zien, alvoor 
het nieuwe jaar weer begon.

 Met een frisse frisco in de hand kon iedereen genieten 
van een mooie diashow, die ons weer nostalgisch maak-
te over dat goede, oude, goude kamp. 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was om ons jaar 
weer zo mooi af te sluiten. Maar elk eind is weer een 
nieuw begin, en ook daar kijken we al met volle teugen 
naar uit! Hopelijk zijn jullie er weer bij volgend jaar, tot 
dan!
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ROMMELMARKT
Aaaah de rommelmarkt, een jaarlijkse traditie in Korbeek-Lo, elk jaar 
weer is het de tweede zondag van de maand weer zo ver! Dit jaar ging 
hij al voor de 30e keer door, Kasteelstraat, Pastoriestraat, Kloosterstraat: 
ze zijn allemaal de revue gepasseerd, maar nu wordt hij al enkele jaren 
op de Oudebaan georganiseerd! Voor 1 dag wordt die helemaal ver-
keersvrij gemaakt en komen mensen van over het hele land naar ons 
dorp om er ‘rommel’ te kopen of verkopen!

De 13e september was het weer zover, Event+ en Chiro Hiperlie organi-
seerden deze feesteditie! En dat het een spetterende editie was, is nog 
een understatement! Met 206 standen, het op één na hoogste aantal 
ooit, en heel de dag door een aan- en afloop van mensen, was het een 
groot succes! De weergoden waren ons gunstig gezind en spaarden ons 
van regen, integendeel, de zon kwam zelfs piepen!

Zoals altijd was er ook weer van alles te doen, je kon gewoon wat gezel-
lig door de straat kuieren op zoek naar een topaankoop of een drankje 
of hapje bestellen en op het terras wat babbelen! Voor de kleinsten had 
Chiro Hiperlie ook de Rozenlaan omgetoverd tot een heus paradijs voor 
kinderen: een springkasteel met glijbaan, de mogelijkheid om te kub-
ben of een balletje te trappen met de leiding en zoals altijd een schmink-
stand! Hier toverden enkele topkunstenaars kinderen om in wat ze maar 
wilden, van tijgers tot doodskoppen of een prinses, Picasso wordt rood 
van jaloezie!

Zo u leest het al, een schitterende editie van de 30e rommelmarkt en 
wees maar zeker er zullen er nog vele volgen! Wij verwelkomen u graag 
volgend jaar,  11 september, op onze volgende editie!
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STaRTdAG
De startdag was weer een knaller dit jaar, met zeker 20 nieuwe 
sloebertjes belooft het een spetterend jaar te worden!
Eerst had de leiding een mopje uitgehaald en een valse verdeling 
opgesteld, volgens mij geloofden er sommigen dit wel hoor! 

Daarna begonnen we met het spel, het was een soort mega ‘Wie 
is het?’ waarbij de groepen individuele spellen en battles moesten 
doen om drie keer een vraag te stellen! Ze stelden bijvoorbeeld 
vragen over sloeberleiding 1 en dan konden ze via het ‘Wie is 
het?’-bord uitzoeken wie deze leiding was. De leiding had namelijk 
op de prentjes fotootjes van de leiders en leidsters geplakt.

Groep 2 was de grote winnaar, dit ook omdat ze als eerste hun 
doorlopende algemene uitdaging hadden uitgevoerd, ze moesten 
namelijk uitzoeken bij welke groep Jacob staat. Deze bleek sloe-
berleiding te zijn! Ze kregen als welverdiende beloning lekstokken!

Kortom, het was weer een topstartdag en alle leiding kijkt al uit 
naar het nieuwe jaar met hun groep!
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WIST JE 
DAT...

Hans uit een houtzagerij komt

isabelle goed frans kan

Jacob op kamp een poging deed om zijn haar 
blond te verven?

heel wat speelclubs zo het circus in kunnen 

met hun diablo!
de sloebers hun eigen T-shirt maakte

de sloebers en speelclubers hun 

wildplas-diploma haalde

Wally op pagina 51 zat
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Jacob en Lotte de nieuwe groeps-leiders zijn?

de tito’s een crush hebben op Nico?

we vier nieuwe leiding hebben?

we 2 gekwetste polsen op 1 kamp hadden

Bottel met zijn tractor op de bbq was

 Lotte beweert dat 8 broden er meer zijn dan 9

de speelclub heel goed kan poseren, wat een modellen!

Een van onze vb’s een lelijke nekmat had?
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SPELLETJES
Wie raakt tot bij het ijsje? 
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Horizontaal
3. degene die we altijd zoeken
7. waar ons bagage in zit
8. 2 dagen weg van de kampplaats
9. lied dat we het vaakst zongen
10. kampthema
12. sjaaltje
15. dans op viva de romeo’s
18. spel om 12u ‘s nachts
20. degene die voor jullie zorgt
22. wat elke dag op de wc-deur hing
23. waar we in gingen zwemmen
24. wat je ‘s ochtends wakker maakt

Verticaal
1. wat elke ochtend plaatsvind
2. wat we elke dag deden
4. oude mensen
5. de voorlaatste dag van kamp
6. vervoermiddel
11. waar we in slapen
13. een dagje stappen
14. degene die ons eten maakt
16. de laatste van het kamp
17. dorp waar we op kamp waren
19. naam van de chiro
21. waar we ons in wassen



Tekst
Alle leiding

  

Lay-out
Femke Merens

Tekeningen: 
Lore C.
Lore B.
 Bieke
Febe V.
Jente T.
Gert-jan
Lotte Do.

Fenna


