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Welkom(terug)

bij Chiro 
Hiperlie!
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Onze groepsleiding had het gekke idee om een volledig alfabe-
tisch voorwoord te schrijven. Hier is het resultaat: 

Alfabetisch beginnen charmeert de elegante frequente gegadig-
den helemaal. Iemand, Jacob, kent leukere maandagsactiviteiten.
Niets overtreft praktische quads. Rijdt super! Toch uiterst voorzich-
tig want Xanthe youtubet zot.

Gelukkig is de rest van de hipflash in normaal Nederlands ge-
schreven... 

Jacob en Lotte
veel leesplezier! 

Voorwoord

door de groepsleiding
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Lokalen
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 derde 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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Spreekt een chiro-avontuur bij Chiro Hiperlie je aan, dan kan je lid worden. 
Voor een heel jaar chiropret betaal je €35, te storten op ons rekeningnummer: 
BE98 7343 4705 5093 (BIC: KREDBEBB), met vermelding van de naam van je 
kind(eren). Ook krijg je elke zondag een gratis drankje!

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de Chiro, kan je gewoon eens langskomen 
op een zondag! Je kan tot drie keer komen proberen! Daarna moeten we je wel 
vragen het lidgeld te betalen, anders ben je niet verzekerd.

Onze droom is dat deze jeugdbeweging toegankelijk is voor iedereen. Laat 
daarom het inschrijvingsgeld geen drempel zijn: wanneer lid worden van een 
jeugdbeweging financieel onhaalbaar blijkt, zijn er verschillende instanties die 
hierbij kunnen helpen. Voor meer informatie kan je terecht bij onze groepsleiding. 
Zij zullen discreet omgaan met deze informatie.

LIDGELD

EXTRA 
INFORMATIE

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

GEZOCHT: 
Heb jij nog oude Chirokleren liggen die te klein zijn voor je kroost? U zou er ons 
mee verblijden deze te schenken aan de Chiro. Op deze manier kunnen wij 
onze tweedehandswinkel uitbreiden.
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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 en Jacob. Zij staan aan het hoofd van de 
leidingsploeg en verzorgen onder andere het mailverkeer aan de ouders en 
andere verenigingen.

CHIrO
VERANTWOORDELIJKEN

Naam: Lotte
Achternaam: Donvil
Mail: lotte_donvil@hotmail.com
Nummer: 0478658939

Naam: Jacob
Achternaam: Huyzentruyt
Mail: jacob_huyzentruyt@hotmail.com
Nummer: 0477856572

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 en nieuwkomer Emilie. 

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

Naam: Emilie
Achternaam: Verstraeten
Mail: Emilie_verstraeten@hotmail.com
Nummer: 0497259136

VOLWASSEN BEGELEIDING

“Een chiro is geen chiro
zonder zijn groepsleiding 
en volwassen  begeleiders”
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Sloebers

De leidingsverdeling

RAKWI’s

keti’s
speelclub

aspi’s

tito’s

Mona

Evelyn

Femke
Jacob Olivier Lotte Delport

Sien Thomas
Tibo

Toon Victor
Xanthe Bram

Fenna

Vincent

Lotte Dirix Lotte Donvil

William

Sarah
Lien
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INTERVIEUWS MET  
DE LEIDING & VB’S

Bram
Bijnaam: Brambo, Brak, Brèèm…

Groep: Tito’s :)
 
Hobby’s: Chiro, voetbal en zaalvoetbal bij Stade Hiperlie

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Skydiven

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een huis kopen dicht bij 
het strand op Venice Beach California

Wie is je grootste held? Ronaldinho

Gênantste chiromoment: Bij de rakwi’s dacht iedereen altijd dat 
ik Lotte was, want we waren ongeveer even groot en hadden het-
zelfde kapsel. :)

Wat wil je later worden? Ik heb absoluut nog geen idee…

Lievelingsgroente? Tomaat
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Femke Xanthe
Bijnaam: Fempie

Groep: Rakwiiiiii

Hobby's: Chiro en tekenen

Bovenaan op je bucketlist? Naar Cirque du Soleil gaan.

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een deel aan het goede 
doel geven, een huis kopen en een geitje! 

Wie is je grootste held? Harry Potter

Gênantste chiromoment: 5 euro in rosse muntjes betalen in de 
winkel, te weinig hebben en dan een briefje bovenhalen om bij te 
leggen.

Wat wil je later worden? Reclamemaker

Lievelingsgroente? Wortel!

Bijnaam:Xanthé 

Groep: Sloeber 

Hobby's: Chiro, want dat is het enige belangrijke! 

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Husky-slede rit 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Groot deel aan het 
goede doel geven en een huisje kopen.

Wie is je grootste held? Geen idee 

Gênantste chiromoment: Goeie vraag 

Wat wil je later worden? Maatschappelijk werkster 

Lievelingsgroente? Wortel
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Fenna Ben
Bijnaam: Bekke

Groep: VB, dus geen afdeling. Mijn groep is Hiperlie.

Hobby's: Hout en electronica.

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Bucketlist? 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen?
Elk jaar naar de Giorno komen. 

Wie is je grootste held? Jo Merens

Gênantste chiromoment: 
Op het kerstfeestje voor de leden had ik een extra cadeautje mee 
voor als ze oneven waren.

Wat wil je later worden? 
Ambulancier en ballonvaarder

Lievelingsgroente? 
Venkel

Bijnaam: Tony

Groep: Titoooooo's

Hobby's: Chiro!

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Naar Azië reizen

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Naar Azië reizen, haha!

Wie is je grootste held? Mama 

Gênantste chiromoment: Toen ik heel hard over het kampter-
rein rende en op m’n bakkes ging.

Wat wil je later worden? Ingenieur

Lievelingsgroente? Avocado
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William Thomas
Bijnaam:Totto

Groep: Speelclub

Hobby's: Chirooo+ zaalvoetbalploeg bij 'Stade Hiperlie'

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Een walvis aanraken

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Nieuwe lokalen laten 
bouwen voor de Chiro en daarna gaan rentenieren.

Wie is je grootste held? Wayne Rooney

Gênantste chiromoment: Banaan zonder handen opeten

Wat wil je later worden? Burgelijk ingenieur

Lievelingsgroente? Pastinaak

Bijnaam: Wally

Groep: Keti's

Hobby's: Chiro, Zaalvoetbal bij Stade Hiperlie en FC Biercelona

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Met een Wingsuit 
vliegen!

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Wereldreis

Wie is je grootste held? Elon Musk

Gênantste chiromoment: Het spaghettibord (meer uitleg is niet 
nodig denk ik...)

Wat wil je later worden? Ingenieus 

Lievelingsgroente? Rabarber
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Evelyn Tibo
Bijnaam: Barbo 

Groep: Speelclub 

Hobby’s: Chiro, voetbal en zaalvoetbal 

Bovenaan op je bucketlist? Wereldreis maken en FIFA 17 
deeeuh 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en 
mijn geld opdoen!

Wie is je grootste held? Jules Verbist 

Gênantste chiromoment: 2 keer alleen geslapen als keti op 
kamp.... 

Wat wil je later worden? Leraar 

Lievelingsgroente: Tomato

Bijnaam: Lynn

Groep: Speelclub

Hobby's: Chirooo, dansen

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Skydiven 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een wereldreis maken! 

Wie is je grootste held? De persoon die vakanties heeft uitge-
vonden.

Gênantste chiromoment: De opdrachten die ik op de Chiro 
moest doen van Sinterklaas 

Wat wil je later worden? Leerkracht

Lievelingsgroente? Komkommer
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Sarah Emilie
Bijnaam: Saranus (enkel voor de vrienden ;) )

Groep: Titooooooooo's

Hobby's: Chiro

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Een wereldreis maken

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? 
De wereld rondreizen en mijn eigen onderneming opstarten

Wie is je grootste held? Harry Potter

Gênantste chiromoment: Vrijdagavond van mijn Aspiweekend 
eventueel

Wat wil je later worden? Een moeder van chirokinderen!

Lievelingsgroente? Tomaat (tenzij avocado een groente is, dan 
kies ik avocado!)

Bijnaam: Ems

Groep: VEEBEE

Hobby’s: C H I R O 

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? De wereld zien :) 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Overal ter wereld huis-
jes kopen

Wie is je grootste held? Sophia Bush 

Gênantste chiromoment: Oei, dat zijn er al veel… 

Wat wil je later worden? Tijdreiziger

Lievelingsgroente? Tomaatjes
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Jacob Vincent
Bijnaam: Vinnie

Groep:  Keti!

Hobby's: Chiro, gitaar, zaalvoetbal en muziek luisteren

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Minstens een keer op 
elk continent geweest zijn

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een grote boot kopen 
en erop uit trekken, de oceaan over!

Wie is je grootste held?  Leo Messi 

Gênantste chiromoment: Tijdens uitleg vlaamse kermis als 
rakwi een gênante opmerking geven die iedereen gehoord heeft.

Wat wil je later worden? Ingenieur

Lievelingsgroente? Bloemkool

Bijnaam: Jaycob

Groep: Rakwi's

Hobby's: Chiro, Zaalvoetbal bij Stade Hiperlie

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Kampioen worden 
met Stade Hiperlie 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Liters limonade kopen 
en kilo's chocolade en dan aan iedereen uitdelen

Wie is je grootste held? Korneel Delabastita, HELD

Gênantste chiromoment: Toen we op kamp dachten dat onze 
vlag gepikt werd en we met 10 man op een groep bejaarden 
afstormden die vertrokken naar Lourdes.

Wat wil je later worden? President van de onafhankelijke repu-
bliek Korbeek-Lo en guacamoleproever in Mexico.

Lievelingsgroente? Avocado
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Mona Lotte
Bijnaam: Monaap

Groep: Sloebertjes

Hobby’s: Chiro, trampoline, muziekschool

Bovenaan op je bucktlist: De wereld zien

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? De chiro nieuwe lokalen 
schenken

Wie is je grooste held? Hmmm, Karen Damen

Gênantste chiromoment: Een borstel tegen mijn eigen hoofd 
stampen in plaats van hem op te rapen.

Wat wil je later worden? Geen dokter

Lievelingsgroente: Tomaaaaaat

Bijnaam: dirix 

Groep:  Aspiiiiiiiiiiisssss

Hobby’s: Chiro 

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? 
Een wereldreis maken

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? 
Een wereldreis maken

Wie is je grootste held? Eeuuhmm dat weet ik niet goed....

Gênantste chiromoment: Kampvuur toneeltjes ‘hé ik ben een 
bloemkool’ 

Wat wil je later worden? Chef-kok 

Lievelingsgroente? Komkommer
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Sien Lotte
Bijnaam: Dali

Groep: Speelclub

Hobby’s: Chiroooo en tekenen

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Veel reizen

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Goed doel en reizen

Wie is je grootste held? K3 (Karen!!!) 

Gênantste chiromoment: Veel gênante momenten

Wat wil je later worden? Groot

Lievelingsgroente? Kerstomaatjes

Bijnaam: Donvil

Groep: Aspi!

Hobby’s: Eenwielerbasket, Chiro

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Bungeejumpen

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen?  Extreme sporten

Wie is je grootste held? De youtube-uitvinder

Gênantste chiromoment? Heb ik (nog) niet, denk ik ;)

Wat wil je later worden? Charles Darwin

Lievelingsgroente? Spinazie
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Toon Olivier
Bijnaam: Tojo

Groep: Sloebers 

Hobby’s: Voetbal, Chiro, Katastroov,...

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Een eigen café 
beginnen

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een avond feesten op 
mijn kosten!!

Wie is je grootste held? Mijn schat van een moeder!

Gênantste chiromoment: Ik ben nog maar 2 weken bij de Chiro

Wat wil je later worden? Nog geen idee

Lievelingsgroente: Wortelen

Bijnaam: Oli, oliebol

Groep: Rakwi’s

Hobby’s: Chiro, voetbal en zaalvoetbal

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Wereldreis maken

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een grote boot kopen

Wie is je grootste held? Nyjah Huston

Gênantste chiromoment? Als tito verliezen met armworstelen 
van Sarah

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet

Lievelingsgroente? Komkommer
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Lien
Bijnaam: Wolfs, rosse 

Groep: Tito

Hobby's: Chiro

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Naar Amerika gaan 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Wereld rondreizen en 
mensen helpen 

Wie is je grootste held? Mijn papa hihi

Gênantste chiromoment: In mijn slaapzak gepist

Wat wil je later worden? Leerkracht lager onderwijs 

Lievelingsgroente? Tomaten!!!

Lotte
Bijnaam: Erik, Rikkie, Delporteee

Groep: Rakwi’s 

Hobby’s: Chiro en waterpolo

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Met vrienden een 
verre reis maken.

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een groot huis kopen 
met een zwembad en hééél vééél feestjes geven!

Wie is je grootste held? Nathalie Meskens

Gênantste chiromoment: Het was best gênant dat ze me bij de 
Rakwi’s altijd Bram noemden! (We hadden toen hetzelfde kap-
sel).

Wat wil je later worden? Kinesist

Lievelingsgroente? Wortel
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Tilkestocht
Ook dit jaar staat de leidingsploeg weer klaar om jullie te laten 
schrikken op de Tilkestocht! Deze vindt plaats op 29 oktober te 
Bierbeek. Meer info en inschrijven vanaf 1 oktober via 
tilkesclub.be 

Victor
Bijnaam: Vikie

Groep: Sloebers!!!!! 

Hobby’s: Chiro

Wat staat er bovenaan op je bucketlist? 1 jaar naar Amerika 
gaan. 

Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen? Een wereldreis maken 
op een boot. 

Wie is je grootste held? Mega Mindy 

Gênantste chiromoment: Toneeltjes bij het kampvuur

Wat wil je later worden? Uitvinder 

Lievelingsgroente? Tomaat
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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.

Je kan hier ook de online versie van deze hipflash vinden en alle foto’s 
die er op zondagen en activiteiten getrokken worden! 

CHIRO
WEBSITE

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 onder de naam ‘Chiro Hiperlie 
Korbeek-Lo’
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SEPTEMBER

- 18 september 2016    Startdag
- 25 september 2016    Chiro op zondag

OKTOBER

- 02 oktober 2016     Chiro op zondag + INFOAVOND 
- 09 oktober 2016 Chiro op zondag
- 15 oktober 2016     ZATERDAG! Jeugddag in     
 Gemeentelijke basisschool Boutersem, 
 De bus vertrekt om 13u30 aan het Buurthuis! 
- 23 oktober 2016     Chiro op zondag
- 29 oktober 2016  ZATERDAG! Tilkestocht
- 30 oktober 2016  Chiro op zondag

KALENDER
2016- 2017

NOVEMBER

- 06 november 2016    Chiro op zondag + Barmoment
- 13 november 2016    Giorno Di Ristorante Italiano - Geen Chiro 
- 20 november 2016    Chiro op zondag
- 27 november 2016    Sloebers, Speelclub, Rakwi: Qukeleku festival 
 CC De Borre , Speelpleinstraat 10, 3360   
 Bierbeek. De rest heeft gewoon Chiro! 

DECEMBER

- 02 december 2016   VRIJDAG! Sint + Barmoment
- 11 december 2016    Chiro op zondag
- 18 december 2016    Chiro op zondag
- 25 december 2016   Geen chiro- Kerstperiode

Januari
- 01 januari 2017  Geen chiro- Kerstperiode
- 08 januari 2017   Geen chiro- Kerstperiode
- 15 januari 2017   Geen chiro- Kerstperiode
- 22 januari 2017   Terug Chiro! Joepie! Schaatsen!
...

Voor de vroege vogels: het kamp is dit jaar van 
1 tot 11 juli te Kwaadmechelen, Ham 
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Fotozone
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Bekijk de rest van de kampfoto’s op onze site! 
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SLOEBERS
Met spanning keken zowel leiding als leden uit naar het kamp. 
Na 5 lange dagen aftellen was het eindelijk zover en ontvingen 
we alle leden met open armen. Sommige lieten enkele traantjes 
van verdriet bij het afscheid, maar deze veranderden al snel naar 
traantjes van blijdschap. Na het installeren in de slaapkamer, leer-
den de sloebers al direct de kampdans en al snel waren ze beter 
dan hun leiding. Na een stevige sportnamiddag met ludieke nieu-
we disciplines en een fantastische fuif, was het alweer het einde 
van een leuke dag. 

Na een korte, veel te warme nacht, begon de themadag met als 
thema ‘diep in de zee’. Eerst deden we (z)een tegen allen. Hierin 
zagen we bij sommige sloebers het talent voor toneel naar boven 
komen, anderen waren dan weer goede tekenaars of straffe zan-
gers. In de namiddag speelden we nog een resem leuke spelle-

tjes, waarna de avond al weer daar was. De volgende dag was het 
dagtocht, waar we naar het zwembad wandelden en weer terug, 
met tussendoor veel zwemplezier. Vermoeid, maar voldaan kro-
pen leden en leiding al vroeg in hun bedje. 

Na nog 2 dagen vol met leuke activiteiten, zoals een bosspel, de 
Vlaamse kermis en een toneel maken, kwam het kamp alweer op 
zijn einde met als afsluiter een groot kampvuur. Iedereen was blij 
om zijn mama terug te zien en wij kijken al uit naar het kamp van 
volgend jaar!

Bedankt  lieve sloebers!

Fenna, Jacob en Jordi
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SPEELCLUB
Er valt zoveel over de Speelclub te zeggen. Een grote groep. 
Een drukke groep. Maar vooral... Een supertoffe groep! Geen be-
tere manier om dit te ervaren dan door 5 mooie zomerdagen met 
hen op kamp te gaan. Dag na dag nam de wonderboom ons mee 
op een avontuur doorheen verschillende tijdsperiodes. Van stoe-
re piraten die hun eigen boot bouwden en deze te water lieten 
tot knotsgekke oermannen die niets liever deden dan met elkaar 
vechten om eten voor hun stam te winnen. Gaan zwemmen op 
dagtocht, de meest onmogelijke quizvragen oplossen, heel veel 
spelletjes spelen, het was een op en top geslaagd kamp. 

Zo vlogen de dagen veel te snel voorbij, en was het weer veel te 
snel tijd om het kamp af te sluiten aan het kampvuur. We vonden 
het allemaal een superleuk jaar. We hebben ongelooflijk geno-
ten van elke zondag, het weekend en uiteraard ook het kamp. 
Bij deze bedanken we jullie graag allemaal voor de superleuke 
tijd die we samen beleefd hebben, en we hopen ook dat jullie er 
evenveel van genoten hebben als wij. Dus, om nog één keer met 
het Speelclublied af te sluiten: WE MAKEN SAMEN VEEL PLE-
ZIER!!!!

Xoxo jullie leiding
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RAKWI’S
Zoals gewoonlijk keken de Rakwi’s weer ontzettend uit naar het 
Chirokamp. Voor sommigen was het voor het eerst tien dagen, 
dus stonden ze voor een echte uitdaging. 
Het kamp startte goed en de leden verdeelden de tent zelf in 
twee delen. De leiding snapte wel niet waarom er ‘s nachts enkel 
geluid kwam van de “stille kant” en het muisstil was aan de “luide 
kant”. De dagen vlogen voorbij en het was een leuke boel. 
Na ondermeer de Kabouterspelen, piniata’s maken en Komen 
Eten waren onze Rakwi’s nog steeds goed in vorm. Niets kreeg 
hen klein: geen hitte tot over de 30 graden, geen regenstortbuien 
en geen eng nachtspel. De leiding kon dan ook niet anders dan 
trots zijn en genieten. Alleen wat jammer dat we onze Wally 
moesten missen voor een tijdje omdat hij ziekjes in zijn bed lag, 
maar ook hij was gelukkig snel de oude. 
Ook de tweedaagse was een topper! Met een duik in het zwem-
bad en zelf gebakken worsten boven een vuurtje. We waren op 
alles voorbereid en dapte ons door alles heen. Na de kermis, 
het bosspel en het prachtige kampvuur kwam er helaas ook een 
einde aan dit mooie verhaal. 
Aan alle Rakwi’s een dikke merci voor het spetterende kamp en 
we zullen jullie nooit vergeten! 

“Met de Rakwi’s op kamp,
Het was weer oh zo plezant!

Het duurde maar even,
Maar toch vrienden voort leven!
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Tito’s 18 kleine tito’s die gingen eens op kamp 
ze konden niet goed fietsen 
dit werd een echte ramp 

18 kleine tito’s 
waren niet op de weg aant zien 
eentje brak zijn arm
toen waren ze nog met 17

17 kleine tito’s 
waren niet op een escaperoom voorzien 
eentje kon nietmeer ademen 
toen waren ze nog met 16

16 kleine tito’s 
waren een beetje ziekjes sindsdien 
eentje kreeg een keelontsteking
toen waren ze nog met 15

15 kleine tito’s
waren helemaal punk bovendien 
eentje at een slak 
toen waren ze nog met 14

14 kleine tito’s 
waren naar de kleine meisjes aant zien 
eentje stikte in een kaugombal 
toen waren ze nog met 13 

13 kleine tito’s 
zagen eens een zwaalf 
eentje kreeg een loopoor 
 toen waren ze nog met 12

12 kleine tito’s 
namen foto’s van hunzelf
eentje vergat haar snapchat door te geven
toen waren ze nog met 11

11 kleine tito’s 
hadden een spel op hun fuif voorzien 
Ze speelden allemaal vals
toen waren ze nog met 10 

10 kleine tito’s 
namen sprongen van hooggelegen 
Eentje werd meegetrokken door de leiding
toen waren ze nog met 9

9 kleine tito’s 
sliepen in tentjes de hele nacht 
eentje moest overgeven 
toen waren ze nog met 8

8 kleine tito’s 
konden als gabber de kermis overleven 
Eentje bleef in het zwembadje zitten 
toen waren ze nog met 7

7 kleine tito’s 
dronken redbull van de fles
eentje kreeg vleugels
toen waren ze nog met 6 

6 kleine tito’s 
wouden een mooi lijf 
eentje had geen sixpack 
toen waren ze nog met 5

5 kleine tito’s 
hadden veel plezier
eentje kreeg een paarse *tuuuut*
toen waren ze nog met 4 

4 kleine tito’s
die maken heel veel herrie 
eentje vocht met de keti’s
toen waren ze nog met 3 

3 kleine tito’s
gebruikte heel wat muggenspray
eentje stak de muggen in brand
toen waren ze nog met 2 

2 kleine tito’s 
waren tegen een pokemongo’er heel gemeen
die kon daar niet mee lachen 
Toen was er nog maar 1

1 kleine tito
begon te tisten met een trien 
ze maakten heel veel kindjes 
toen waren ze terug met 18
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Keti’s
De Keti’s gingen op kamp
Het was echt wel plezant
Ze fietsten heel de tocht
En Jente vloog uit de bocht
Van de modder kregen ze etter
Zo werd het kamp nog vetter
Ze smeerden scheerschuim op hun gezicht 
En gingen ook naar Maastricht
Erin werd toen zestien jaar
En dat vierden ze daar
Ze moesten ook schuilen voor de regen
En dwaalden door de stegen
Ze bouwden een super goed vlot
De stabiliteit die was echt zot
Thijs en Simon durfden het aan
Maar het ritje was snel gedaan
Op een dag maakten ze een groot vuur,
Dat duurde minder dan een uur
Hout braken ze met stenen
Want de bijl die was verdwenen
Vervolgens bakten ze er pizza’s op
En die smaakten helemaal top
Op tweedaagse gingen ze naar het zwembad
En maandag ook naar de stad
In het zwembad sprongen ze van 10 meter
Dat durfden ze als maar beter
In de avond rolden ze met ballen
En soms lieten ze ze vallen

Gelukkig hadden ze knappe bowlingschoenen aan
Zo konden ze zich echt laten gaan
De ene strike na de andere
Maar de score viel niet meer te veranderen
Slapen deden ze in een tuin
De trampolineslapers krijgen een dikke duim (;
Daarna was het kamp bijna gedaan
Maar eerst kwam het kampvuur er nog aan
Toen zat het er weer op
Maar het was echt wel top
Kusjes, Lotte en Sarah
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Aspi’s
De leukste ideeën krijg je op de raarste plekken, zo stond ik on-
der de douche en werd daar mijn kamp deels voorbereid. Ook uit 
mijn dromen haalde ik ideeën, niet zo raar, een heel respectspel 
en andere dingen die in mijn hoofd heel vlot leken te gaan. Vol-
gens mijn Aspi’s was ik soms wat wazig maar dat hoort er bij met 
mij als leiding.

10 dagen volle pret en een tweedaagse naar Amsterdam stonden 
op het programma, de Aspi’s zouden en moesten de beste tijd 
van hun leven krijgen op hun laatste kamp als lid. Talenten ge-
zocht, watermeloenen doen ontploffen, respectbandjes verliezen 
en er een date aan overhouden, wat een kamp. Voor mij eentje 
toch dat ik niet zal vergeten. 

Ik zal niet vergeten dat een zwembad vullen heel moeilijk is voor 
de Aspi’s, dat ze heel goed kunnen sjorren (alé Jordi dan toch), 
dat ze belachelijk veel kunnen eten, maar dan bedoel ik echt heel 
veel en heel veel door elkaar, ik vergeet niet dat we Maastricht 
onveilig maakten als hipster, dat we een indianentent hebben 
gebouwd en ons helemaal hebben ingeleefd in die rol. Ik kan nog 
1000 dingen opsommen die ik niet zal vergeten, maar dan zou ik 
een hele hipflash kunnen volschrijven. 

Het was een kamp, ale eigenlijk een jaar. Vol verassingen, ont-
dekkingen en een afsluiter van mijn chirocarrière als leiding. Één 
voor één toppers (wat ik stiekem al wist op voorhand). Die mij 
hebben geleerd om niet op te geven (als het gaat om fietsen dan 
toch), die ik heb zien groeien, plezier maken en samenwerken. 

Aspirant
Spontaan
Parels
Inspiratie

Bedankt Mona, Lien, Bram, Evelyn, Victor, Sien en Lotte. 

Het leven is geen ponykamp, maar met jullie als leden was het 
dat wel.

Ps: het zit allemaal in ons hoofd

Xoxo, 
Emilie
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BBQ na kamp
Ook dit jaar konden we op 27 augustus genieten van een heerlij-
ke barbecue georganiseerd door Chiro Hiperllie. Dit was de per-
fecte gelegenheid om samen te komen met je vriendjes en na te 
praten over de vakantie en zeker niet te vergeten, het o-zo-leuke 
chirokamp! Hier konden we dan ook genieten van een diashow 
die nog eens de leuke momenten van het onvergetelijke kamp 
samenvatte. 

Kon je er niet bij zijn? Geen nood! 
Volgend jaar zal er weer 

een barbecue zijn om het geweldige 
chirojaar af te sluiten!
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ROMMELMARKT
Zoals elk jaar organiseerde Chiro Hiperlie samen met Event+ de 
rommelmarkt van Korbeek-Lo en met alle standplaatsen uitver-
kocht, beloofde het een topeditie te worden. En deze belofte werd 
meer dan waargemaakt. Al vanaf het begin was het volk talrijk 
aanwezig om de standen te bezichtigen. De drank vloeide rijkelijk 
en aan het eten zag het zwart van het volk. De organisatie en 
standhouders waren verbaasd met zo een massale opkomst. Niet 
getreurd als u niet kon komen, want volgend jaar is er opnieuw 
een rommelmarkt: zondag 10 september 2017.
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 De tito's niet veilig kunnen fietsen?

Thor houdt van kleine meisjes?

Jente moeite heeft met bochten maken?

Een echte bok moet stinken?

Nathan van een waterglijbaan ging met een 
gebroken arm?

De speelclub formidabel goede ridders zijn?

De tito's hun eigen apotheek hadden op kamp?

De apsi's goede schminkers zijn?

Je etterpuistjes krijgt van modder?

Het op de barbecue zo warm was dat zelfs de ijsjes 
in de diepvries smolten?

We er een gloednieuwe leiding bij hebben, die 

geen lid was?

WIST JE 
DAT...

Samuel hoogtevrees heeft?

De Keti's pizza's kunnen bakken op een kampvuur?

Sarah de bowlingkampioen is?

Nokiabakjes best goede foto's kunnen nemen?

Erin haar verjaardag in Maastricht vierde?

Je hout kan breken met stenen?

Er geen smoutebollen waren op kamp door de hitte?

De aspi's hun normale haar beu waren?
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Vind alle leiding in het rooster:

Los de rebus op:

SPELLETJES



Tekst
Alle leiding

  

Lay-out
Femke Merens


