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Voorwoord      
 
Kiekeboe lieve Joellezers  
 
Wat hebben we er samen weer een onvergetelijk chirojaar op zitten! Ondanks dat de chiro 
eventjes noodgedwongen stil lag, vonden we een manier om op zondag terug geweldige 
activiteiten voor jullie te voorzien.  
 
Ook het kamp konden we gelukkig laten doorgaan, weliswaar op een volledig andere 
manier. Het werd een kamp met bubbels, mondmaskers, HUDO’s, propere handen en 
anderhalve meter afstandsregels. Waar we andere jaren zouden zeggen dat we Opglabbeek 
onveilig hebben gemaakt, kunnen we nu gerust zeggen dat we het éxtra veilig hebben 
gemaakt.  
 
Dit zou nooit gelukt zijn zonder de ongeziene inzet van de kookploeg, de hulp van onze 
fantastische oudleiding, onze gemotiveerde groepsleiding en de volledige leidingsploeg. 
Maar ook jullie willen we bedanken om er samen met ons een schitterend bivak van te 
maken!  
 
We starten het nieuwe chirojaar op een aangepaste manier waarbij we alles veilig zullen 
laten verlopen. Alle belangrijke informatie hieromtrent vind je in deze Joel terug. Lees ‘m 
dus extra goed door en kom ook zo te weten wat het jaarthema is, wat de nieuwtjes in 
Mariakerke zijn, wie onze nieuwe groepsleiding is, wat voor leuks jullie leiding in petto heeft 
en welke data je in je agenda moet zetten.  
 
Heel veel leesplezier en tot zondag maatjes! 
 
Gegroet de Joelredactie, 
 
Samuel, Mathis, Marie, Suzanne en Elinor 
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Jaarthema      
 

 
 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 
 
Ja ja, je leest het goed dit jaar neemt Krabbel ons mee op een onvoorSPELbaar avontuur. We 
gaan ne keer vree zot doen. Binnen de chiro zijn er heel wat tradities, deze moeten we 
koesteren maar af en toe een goede dosis verandering kan verfrissend zijn. Niet alleen de 
zondagen maar ook Bodega, de chiroweekends, financiële activiteiten en andere 
evenementen zullen er dit jaar helemaal anders uit zien.  
 
Met dit jaarthema keren we ook terug naar de essentie van chiro, namelijk SPEL. Want dat is 
waar het uiteindelijk allemaal om draait. We dagen onszelf en jullie uit om meer met minder 
te doen door onze fantasie de vrije loop te laten. We gaan voor nog zottere zondagen, we 
creëren keer op keer verwondering, we kiezen voor dat nieuwe jasje. We zetten het hele 
jaar op stelten. 
 
Dit doen we uiteraard niet alleen, zoals altijd wordt het jaarthema vergezelt van een 
Jaarthemafiguur. We geven even het woord aan onze nieuwe vriend Krabbel: 

 
“Hallo ik ben Krabbel, een vrolijk wezen dat even bij jullie op bezoek komt.  Een tijdje 
geleden kwam ik via een breukje in de aardkorst naar buiten gefloept. Normaal gezien leef ik 
in de binnenkant van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Ik kom bij jullie langs om de 
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Chirowerking op z’n kop te zetten en de gewone activiteiten een onvoorspelbare toets te 
geven.  
 
Ik zal jullie meteen ook mijn grootste talent verklappen. Ik kan veranderen in elk voorwerp ik 
maar wil. In natuurlijke vorm zie ik er uit als een kluwen van golvende, rode lijnen. Toch zal 
je me steeds blijven herkennen aan mijn fonkelende gekleurde ogen. Kijk maar hoe ik met 
gemak transformeer in een zeepblok, ster en stift!” 
 

 
 

Willen jullie graag nog meer te weten komen over Krabbel? Neem dan zeker een kijkje op de 
website van Chirojeugd Vlaanderen via https://chiro.be/onvoorspelbaar Daar vind je een 
superleuk stickervel van Krabbel terug, een verhalenbundel over Krabbels’ avonturen en 
uiteraard ook het nieuwe jaarthema lied. Bij deze geven we jullie al vast het refrein mee, 
begin maar al te oefenen! 
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Infopagina      
 

Kledij en uniform  
Voor de meisjes is het uniform verplicht vanaf de Kwiks en bestaat uit:  

• een Chirorok, broekrok of korte broek 	
• een blauw Chirohemd/trui 	
• een rode (Chiro) T-shirt 	

Voor de jongens is het uniform verplicht vanaf de Rakkers en bestaat uit: 	

• een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan) 	
• een blauw Chirohemd/trui 	
• een rode (Chiro) T-shirt 	

Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is, vragen wij uw 
zoon of dochter toch gelijkaardige kledij (beige broek, rode T-shirt) te laten aan 
trekken. Op die manier is het gemakkelijker voor de leiding om uw zoon of dochter 
op afstand te herkennen. Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die tegen een 
stootje kunnen en vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen. Ook 
naamtekenen is handig om te weten van wie de verloren spullen zijn. 	

Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in De Banier. 
Je kan ook gebruik maken van het tweedehandssysteem. Ben je opzoek naar een 
tweedehandsuniform of heb je thuis een uniform liggen dat niet meer gedragen 
wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan gerust contact op met leider Wout 
(0472/29.72.57) of leidster Sarah Lavaert (0474/17.38.01). 

 

 

 

 

	

  

Hallo iedereen! 
Wij weten allemaal dat er aan nieuwe Chirokleren een heus 
prijskaartje hangt. Daarom verzamelen en verkopen wij met 
onze Chiro tweedehandskledij! Hierbij dus een warme oproep 
aan iedereen om kledij die niet meer gedragen wordt/ te klein 
is mee te nemen naar de Chiro en af te geven aan leidster 
Sarah, om zo een nieuw Chiroleven te krijgen.  
Je mag mij altijd contacteren via Messenger (Sarah Lavaert) of 
via gsm (0474173801)! Ook zal ik elke eerste zondag van de 
maand van 13u-13u50 buiten staan met alle tweedehandse 
kledij! 
Lieve Chirogroeten! 
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Infopagina      
 

Corona 

Wegens het coronavirus zijn er zoals jullie weten een aantal dingen veranderd. Hieronder 
geven we jullie graag een overzicht van hoe de komende zondagen eruit gaan zien. We 
kunnen niet garanderen dat deze werking heel het jaar blijft doorduren, dus check zeker af 
en toe onze facebookpagina eens. Ook kunnen jullie bij wijzigingen zeker een mailtje 
verwachten!  
 
Meisjes  
 

Bubbel Afzetten Ophalen 
Bubbel 1 

§ Pinkels 
§ Speelclubs 

 

 
14:00 – 14:15 

 
17:00 – 17:20 

Bubbel 2 
§ Kwiks  
§ Tippers 

 

 
14:20 – 14:35 

 
17:20 – 17:40 

Bubbel 3 
§ Tiptiens 
§ Aspi’s 

 

 
14:40 – 15:00 

 
17:40 - 18:00 

 
Jongens 
 

Bubbel Afzetten Ophalen 
Pinkels 14:00 17:30 
Speelclubs 14:10 17:40 
Rakkers 14:20 17:50 
Toppers 14:30 18:00 
Kerels 14:40 18:10 
Aspi’s 14:50 18:20 
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UiTPAS           

Net zoals vorig jaar ondersteunen we als jongens- en meisjeschiro (als eerste 
jeugdbeweging!) de UiTPAS. Met deze pas krijg je de extra voordelen van Gent 
en andere UiTPASregio’s in Vlaanderen er bovenop! Geef je UiTPAS nummer 
door aan de hoofdleiding en zijn doen de rest.  

Wat is UiTPAS Gent? 
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of 
jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je 
dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.  

Voor wie is UiTPAS Gent? 
Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS 
staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart 
is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.  

Waar is UiTPAS Gent te koop en wat zijn de welkomstvoordelen en tarieven?  

De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De voorlopige 
verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, hoofdbibliotheek Gent 
Zuid, het Mobiel Dienstencentrum en Uitbureau.  

Welke voordelen hebben de mensen die in aanmerking komen voor het 
kansentarief? 
Inwoners van Gent die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming 
of in schuldbemiddeling zijn, krijgen extra korting: ze betalen maar 1 euro voor 
de aankoop van een UiTPAS en krijgen 80% korting voor deelname aan een 
activiteit bij een UiTorganisator. Op deze manier betaal je dus geen 30 euro 
lidgeld bij ons maar slechts 6 euro! Op bivak gaan kost je dan 26 euro! Opgelet: 
mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief (mensen in armoede) 
kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel aanvragen.  

Hoe ga je concreet aan de slag met UiTPAS?  

Koop je een UiTPAS. Surf dan naar www.uitingent.be.  
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Trooper      
 

Ook dit jaar kan je nog steeds gebruik maken van Trooper! Zowel de meisjes als jongenschiro 
hebben al veel centjes in ontvangst kunnen nemen door jullie online aankopen. Hiervoor 
willen we jullie alvast bedanken. Graag leggen we jullie nog eens kort uit hoe Trooper in 
elkaar zit. 

Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel voor 
doen én het is helemaal gratis!  

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?  

Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro.  

https://trooper.be/chiromariakerkeolv 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb 

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe 
Trooper nu precies in elkaar zit.  

1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina (zie hierboven) 
2. Op deze unieke pagina staan links naar webshops  
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, 

weet de shop welke vereniging jij wil steunen.  
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 

extra uit te geven.  
5. Van elke aankoop die jij dan doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. 

Iedereen blij! J 

Vergeet zeker niet je Trooperbotje te activeren. Deze helpt je eraan herinneren dat je de 
Chiro kan steunen wanneer je op een Trooperwebsite surft! 
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De Chiro-agenda      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 december:  
Sint 
 
1-11 augustus:  
Kamp jongens  
 
11-21 augustus:  
Kamp meisjes 

De Chiro-agenda is momenteel nog redelijk leeg. De verdere invulling is afhankelijk van de 
Corona-evolutie. Wij houden jullie zeker op de hoogte via de Facebookpagina en via mail!  
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Hallooooo liefste Speelclubs! 
Het is weer zover, de start van een nieuw supermegazotwijs Chirojaar. 
Een coole bende zoals jullie heeft natuurlijk ook coole leiding nodig ;) 
Wij 4 hebben er alvast heel veel zin in & hopen dat jullie er ook net zo hard naar uitkijken! 
Hieronder kunnen jullie ons al een beetje beter leren kennen. 
 
XXXXX Margot, Margo, Lien en Cato  
  

Margot Van Opstal 
Bijnaam = Vanopstal 
Lievelingsspelletje = tik tak boem 
Lievelingseten = pizza, spaghetti, frietjes… 
Lievelingsliedje = 40% - Aya Nakamura 

Margo Tuerlinckx 
Bijnaam = Marge 
Lievelingsspelletje = maffiabal 
Lievelingseten = fishsticks met spinaziepuree en tartaarsaus 
Lievelingsliedje = Better when I’m dancing – Meghan 
Trainor 

Lien De Maegd 
Bijnaam = Lienemien 
Lievelingsspelletje = tussen 4 vuren 
Lievelingseten = macaroni 
Lievelingsliedje = Physical – Dua Lipa 

Cato Fiers 
Bijnaam = Cat 
Lievelingsspelletje = baseball in ’t park 
Lievelingseten = kaaskroketten met appelmoes 
Lievelingsliedje = Reünie – Snelle  
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Hey Kwiks,  
Met veel enthousiasme willen wij ons eens aan jullie voorstellen. Wij worden namelijk jullie 
nieuwe leiding voor het komende Chirojaar. 
Wij kijken er alvast naar uit om er een topjaar van te maken met jullie! 
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij?  
Hier zijn alvast enkele dingen die jullie waarschijnlijk nog niet weten over ons.  
 

LEIDSTERS RENEE GHYOOT                                          ASTER  TAVERNIER                                 CAMILLE PEETERS NOOR DE BRUYNE                                     

Leeftijd 17 18 19 20 

Broers/ Zussen  2 zussen Mona en 
Clara 

1 broer Dan & 1 zus 
Britt 

1 broer Basile 1 zus Mathilde & 1 
broer Simon 

Studies Grafisch ontwerp Psychologie Handelsingenieur Landschap en 
tuinarchitectuur 

Aantal jaar 
leiding 

1e jaar als leidster 1e jaar als leidster 2e jaar als leidster 3e jaar als leidster 

Lievelings 
groene ding 

Groene thee Kikker, spinazie, gras Bomen Mijn kamerplant 

Lievelings 
Disneyfilm 

De prinses en de 
kikker 

/  Rapunzel Assepoester 

Lievelingseten  Wraps Maltesers Vol au vent met 
frietjes 

Macaroni 

Lievelingsspel Manillen Jungle Speed Monopoly Schoen schoppen 

 
Veel groene groetjes, 
De kwikleiding – Renée, Aster, Camille & Noor 
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Liefste Tippertjes 
Wij kijken enorm hard uit naar het Chirojaar dat voor de deur staat. We maken er allemaal 
samen een onvergetelijke tijd van en worden een nóg hechtere vriendengroep. Om het 
tippergroepsgevoel een boost te geven, hebben we voor jullie het         - liedje 
tot het T  I  P  P  E  R lijflied omgevormd. Veel zangplezier! 
 
 
 
Niemand vertelde jou hoe leuk de Chiro echt wel is. 
Je leukste hobby, ’n party. Vooral bij de Tippers! 
‘t Is alsof je altijd zo lang moet wachten 
Op die volgende zondag, de week is net een maand en soms zelfs een jaar, maar 
 
REFREIN 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Voor de leukste tippers) 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Zoals elke week weer) 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Want jullie zijn er ook voor ons) 
 
’t Is zondagmiddag, de Chiro begint om twee 
Je rok uit de was en hop we vliegen er weer in 
Je mama zegt nog wees voorzichtig héééé 
Maar jij, jij hoort het al niet meer, want je springt op je rode fiets 
 
REFREIN 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Ookal regent het hard) 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Zoals elke week weer) 
Wij staan ’s zondags paraat 
(Want jullie zijn er ook voor ons) 
 
 
 
 
XOXO  
Suzanne, Sara, Marie, Elinor en Astrid 
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Studies 

 
 
 
 
  

The secret garden – Frances Burnett 

Hoe tem je een draak 

Lasagne 

Mijn schoolsite :(( 

Wallows 

Chiro, duiken 

Griekenland 

Clairo 

JA, MAN 

Tractors die te snel rijden 

Beeldhouwen 

Mensen die mijn kast gebruiken 

Ketchup 

Door mijn wekker slapen 

Tegen een bus rijden 

Een tweeling zijn 

Studies 

Studies 

Studies 

Ik lees niet 

The fault in our stars 

Witloofrolletjes in kaassaus 

Popmuziek 

Chiro, lopen 

Egypte 

/ 

Steek het verstand van X in een 
duif en die vliegt nog achteruit 

Het donker 

Champignons 

Leugenaars 

Te veel op social media 

Uitglijden op bevroren oprit 

/ 

/ 

Business & Languages 

De heksen van Roald Dahl 

The last song 

Balletje in tomatensaus van oma
 

VRTNWS 

Meezingers van alle tijden 

Chiro, tennis, eten en lachen 

Iets nieuw  

Ryan Reynolds  

‘t Leven is schoner door 
nen zonnebril! 

Industrieel ingenieur 
biowetenschappen: 
Biotechnologie 

Agressieve honden  

Mensen die zagen  

Spinazie 

Te veel op nadenken 

Geheimpje 

/ 

Ik lees niet 

The fault in our stars 
The fault in our stars 
The fault in our stars 
The fault in our stars 
The fault in our stars 
 

Champignons 

Geheim xp 

Niels De Stadsbader

 Wandelen 

Egypte 

/ 

Liever te dik in de kist dan 
een feestje gemist 

Tenen 

Aubergine 

Mensen zonder Instagram 

Chips eten als avondeten 

/ 

/ 

HR support 

/ 

/ 

Studies 

Pluk van de Petteflet 

Ratatouille 

Bocca (pasta) 

/ 

Post Malone  

Chiro!!!, fitnes 

Canada 

Nuno 
Lopes 

Slecht gaan is ook gaan  

Verpleegkunde 

Spinnen 

Mensen die traag wandelen 

Rabarber 

Altijd te laat komen 

/ 

Dat ik nu als leidster niet meer 
kan strijden in spelletjes 
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Heeey aspichickss 
Wij hebben voor jullie een put a finger down - aspi-edition gemaakt! Haal je 
inner Tiktok-queen naar boven en post jullie filmpje op de instagramm (ja Ewa, 
mag ook anoniem xd).  
Put a finger down if…  
 

• al in een bos geplast/ gekakt 
• al haar gekleurd op kamp 
• al omgekeerde dag gedaan 
• al langer dan 5 dagen geen douche genomen 
• al een liefdesbrief gekregen op kamp 
• al geweend op het kampvuur 
• je het dansje van WAP kan (zo ja, doe maar xp) 
• je al een crush hebt gehad op iemand van de boysss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel kusjes en knuffels jullie WAP-queenz xoxoxo  
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Beste ouders, leden en sympathisanten 
Er staat alweer een nieuw, fenomenaal, buitengewoon en spetterend chirojaar voor de deur. 
Kamp zit er op en hopelijk heeft iedereen ervan genoten. De leiding heeft geploeterd en 
gezwoegd om iedereen de tijd van haar leven te bezorgen. Bij deze willen we hen daarvoor 
ook allemaal ontzettend hard bedanken!  
Een nieuw chiro-jaar betekent: nieuwe leden, een nieuw jaarthema, een nieuwe leidingsgroep 
maar ook nieuwe groepsleiding; om ons beter te leren kennen ben je op de juiste pagina. We 
stellen ons kort even voor. 
Voor Mona en Ine is het hun derde jaar als leidster en tweede jaar als groepsleiding. Kaat zal 
hun dit  jaar vervoegen. Mona kan je dit jaar vinden bij de pinkels, ze gaat daar vol 
enthousiasme ravotten met onze kleine grote kapoenen. Ine staat te popelen om de tiptiens 
een onvergetelijk jaar te bezorgen en Kaat neemt met veel plezier de aspi’s onder haar 
vleugels.  
Wij staan te springen om er een fenomenaal jaar van te maken, zowel voor de leden als voor 
de leidingsploeg. Voor vragen kunnen jullie ons op zondag altijd vinden op de Chiro, of mailen 
naar groepsleidingolv@hotmail.com. Bellen kan voor dringende zaken, naar onderstaande 
telefoonnummers.   
 
 
 

 
 

Mona Ghyoot Ine Vroman Kaat De Vylder 
+32 471 50 72 85 +32 470 63 83 18 +32 468 13 00 92  
mona.ghyoot@gmail.com inevroman@hotmail.com  kaat.de.vylder@telenet.be  

  

groepsleiding@hotmail.com 
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Dag stoere pinkels,  
Wij hebben zin in het nieuwe jaar!  
Dan staan wij elke zondagmiddag voor jullie klaar! 
Verbinden jullie de tekst en de leider via de juiste lijn?  
Dan komen jullie er achter wie we echt zijn!  
Groetjes, de coolste pinkelleiders ooit: Thijs, Emiel en Valère  
 
  

 

Naam: Valère  
Leeftijd: 18 jaar 
Hobby‘s: muurklimmen 
en zweefvliegen 
Lievelingseten: lasagne 
Lievelingsdier: lynx  
Lievelingskleur: paars 
Wat neem je mee naar 
een onbewoond eiland: 
leider Emiel en Thijs  
 
 
 

Naam: Thijs  
Leeftijd: 20 jaar 
Hobby: gamen  
Lievelingseten: biefstuk  
Lievelingsdier: zeehond 
Lievelingskleur: rood  
Wat neem je mee naar 
een onbewoond eiland: 
een mini-energiecentrale 
 
 

Naam: Emiel 
Leeftijd: 18 jaar 
Hobby‘s: voetbal en 
gamen 
Lievelingseten: raclette  
Lievelingsdier: 
jachtluipaard 
Lievelingskleur: groen  
Wat neem je mee naar 
een onbewoond eiland: 
een Playstation 4 met fifa 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dag speelclubs, 
Bij deze presenteren wij jullie: dé speelclubleiding!! Wij zijn alvast razend enthousiast om er 
een onvergetelijk en super wijs jaar van te maken. Elke zondag een zot spel, een weekend, 
gaan zwemmen en ga zo maar door. Jullie weten misschien wel al onze namen, maar hoe 
goed kennen jullie ons écht? Probeer de foto’s te linken aan de juiste leider en als jullie alles 
juist hebben komt er misschien wel een zotte verassing. 
Succes!!!  
 
  

 
  
    
 
  

Waldo 
Bijnaam: 
Waldimir 
2e jaar leider 
Fotonummers: 
 

Samuel 
Bijnaam: Shmuel 
4e jaar leider 
Fotonummers: 
 

Hobby 

1 

2 

Lievelingseten 

3 4 

Lievelingsdier 

5 

6 

Jeugdfoto 

10
0 

9 Studierichting 

7 

8 

W: 2, 3, 5, 8, 10 
S: 1, 4, 6, 7, 9 
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Beste Rakkers 
 
Een nieuw chirojaar breekt aan. Wij (jullie kersverse leiders) zijn SUPERenthousiast en gaan 
er samen met jullie een onvergetelijk jaar van maken! Met de ervaring van leider Casper en 
het jeugdige enthousiasme van leider Mathis kan het niet anders dan een WAANZINNIG jaar 
worden. 
Natuurlijk kunnen we dit niet met ons twee alleen. Daarom hopen wij dat jullie elke zondag 
talrijk aanwezig zullen zijn om deel te nemen aan onze OVERDREVEN spelletjes. 
De activiteiten zondag zullen de basis leggen voor een top weekend en een zalig kamp! Wij 
kijken er alvast heel hard naar uit. Jullie ook? 
 
Voor we elkaar beter leren kennen doorheen het jaar, kunnen jullie ons al wat beter leren 
kennen: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel groetjes en knuffels van jullie nieuwe (leukere) leiders!!!!! 
 
 

Naam Casper Verdegem 
Bijnaam Amika, DJ Gazzzpar 
Leeftijd 20 
Hoeveelste jaar 
leiding? 

3e  

Hobby’s Minivoetbal en 
chiro 

Beroep Technicus bij 
FARYS 

Favoriete game FIFA en Warzone 

Naam Mathis Bijl 
Bijnaam Thieske 
Leeftijd 18 
Hoeveelste jaar 
leiding 

1e  

Hobby’s Voetbal, Minivoetbal 
en CHIROOOO!!! 

Studies Orthopedagogie 
Favoriete game NIET fortnite "#$% 
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Naam: Milan 
Leeftijd: 20 
Hobby’s: Chiro, muurklimmen 
Favoriete medeleider: Dan 
Studies: Burgerlijk Ingenieur 
Grootste angst toen ik topper was: De topperdoop 
Favoriete topper-activiteit: Topper weekend 
 
 
 

 

Naam: Dan 
Leeftijd: 18 
Hobby’s: Chiro, tennis, paddel 
Favoriete medeleider: Milan 
Studies: Handelsingenieur  
Grootste angst toen ik topper was: Gemengd met 
de Tippers 
Favoriete topper-activiteit: Tweedaagse 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste toppertjes, 
 
Het is weer zo ver, de Mariakerkse feesten zijn achter de rug en het chirojaar kan officieel 
van start gaan.  Het is dus tijd voor nieuwe (en leukere) leiding. Dit jaar zal zoals vorig jaar 
enkele rare kronkels bevatten door de wereldwijde pandemie die we niet zullen noemen. 
We hopen desondanks jullie toch wekelijks een mooie middag te bezorgen, vol met 
knettergekke activiteiten (indien deze veilig kunnen doorgaan). Maar wie zijn ‘wij’..? Jullie 
overdreven-zalige leiding natuurlijk!! We zullen ons kort even voorstellen: 
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Liefste kerels, 
Het Chirojaar gaat weer van start en de kerelleiding is al volop begonnen met voorbereiden 
om jullie een jaar te geven waar corona zelf geen stokje voor kan steken. Zo gaan we 
bijvoorbeeld een knettergekke midweek tegemoet. Wij gaan er alvast voor zorgen dat jullie 
op het einde van het jaar veel mooie en grappige herinneringen gemaakt hebben. Wij weten 
dat jullie veel geluk hebben met jullie leiding en nu denken: “beter kon ik het niet treffen”. 
Maar natuurlijk zullen we ons toch nog even moeten 
voorstellen. 
 
Naam: Wout Vander Beke  
Bijnaam: Woody 
Ervaring:  2de Chirojaar als leider 
Burgelijkestand: ongehuwd  
Hobby’s: minivoetbal en Chiro  
Leukste activiteit binnen de Chiro: midweek 
Beste openingszin : Jij lijkt me wel het type meisje 
waar ik iets van mezelf in kwijt zou kunnen. 
Favoriete track : Sefa - Singing a song  
 
 
 
 

 
 
Naam: Lars Van De Meirssche 
Bijnaam: / 
Ervaring: 2de jaar als leider 
Burgelijkestand: ongehuwd 
Hobby’s: fitness en lopen 
Leukste activiteit binnen de Chiro: midweek, 
Chirokamp en weekend 
Beste openingszin: Men zegt dat kussen de 
taal van de liefde is. Zin in een kleine 
conversatie?                                                                        
Favoriete track: Guus meeuwis - Het is een 
nacht 
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Ewaa aspi’s 
 
Hier zijn wij dan jullie nieuw leidingsduo. We weten wat jullie denken, we zijn weer met onze 
sanka in de boter gevallen. TUURLIJK MOATJES!!! Het wordt een zot jaar; eerst in vooral 
gaan wij da virus eens goed bestrijden en kapot maken want niemand komt aan 
Mariakantje, dan gaan wij een zotte rwiena midweek zetten,… . Het wordt sowieso een jaar 
om nooit te vergeten en daar gaan wij voor zorgen. Omdat jullie ons waarschijnlijk al kennen 
en we geen poep willen praten gaan we ons voorstellen op een manier die jullie al kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

Lievelingspita zaak Sezer Snack 
Lievelingsartiest  Lil Uzi Vert 
Life quote Beer is the proof that God loves us and want us to 

be happy 

Droomvrouw Blake Lively 

Lievelingsdrankje  Gin Tonic 
Relatiestatus Single life 
  

 

MattyD BuckieB, Flaphoes,   19 

KMO-management 

Arteveldehogeschool 

MARIAKANTJE 

 

HELMUT 

Defensie – onderofficier verkenner 

IK BEN EEN WERKMENS 

MARIAKANTJE 

  

Lievelingspita zaak Antolia Eethuis 
Lievelingsartiest  Pop Smoke 
Life quote Friends bring happines into your 

life, best friends bring beer 
Droomvrouw Brandi Love 

Lievelingsdrankje  BACO 
Relatiestatus Single life 
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Een nieuw Chirojaar betekent nieuwe zondagen, nieuwe leden en nieuwe leiders. 
Dit jaar is er ook een nieuwe hoofdleider!  
Waldo is vanaf dit jaar hoofdleider samen met Casper die vorig jaar hoofdleider werd. Voor 
Casper is het zijn 3e jaar in de leidingsploeg en voor Waldo zijn 2e jaar als leider.  
 
Nu, Wat doen wij precies? Onder onze dagelijkse taken vallen onder andere oudercomités 
en andere vergaderingen bijwonen, contact met de parochie onderhouden, instaan voor 
problemen, openingsformaties en leiderskringen leiden en nog zo veel meer. 
Misschien wel onze belangrijkste functie is die van de brug vormen tussen onze 
jeugdbeweging, de ouders van onze leden & de buurt.  
Geen eenvoudige taak, zeker nu in corona-tijden. Wij doen dit natuurlijk niet alleen!  
We worden geholpen door het oudercomité, enkele oud-leiders en op kamp door onze 
kookploeg!  
 
Dit betekent dat jullie voor al jullie (aan)vragen, problemen of opmerkingen bij ons terecht 
kunnen! Dit kan via ons nieuw mailadres (hoofdleidingsjb@gmail.com), op onderstaande 
telefoonnummers of op zondagmiddag zelf! 
 
 
Vriendelijke groetjes, 
 

 
 
 
 

  

Casper : 0471390489 Waldo: 0489963460 
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Bedankt oud-leiding      
 
Liefste Math, Mathie, Mathilde 
12 jaar lang stond je elke zondag met de grootste 
glimlach op het plein. Weer of geen weer, ons 
Math wou er altijd zijn! Of het nu een passief of 
actief spel was, een dorpsspel of een hele middag 
chillen in het lokaal, jij liet je altijd helemaal gaan. 
Het was dan ook vanzelfsprekend dat jij na 12 jaar 
als lid nog geen afscheid kon nemen van chiro 
OLV. Er stond jou nog een leidingscarrière van 4 
jaar te wachten… 
Als leidster was jouw chiromentaliteit enorm en 
dat hebben de tiptiens, aspi’s en speelclubs (2x) 
geweten! Ook binnen de leidingsploeg was je 
engagement ongezien. De harde schijf, website en 
facebook zijn nog nooit zo goed beheerd. Af en toe een stresske en wat last-minute werk, maar 
uiteindelijk kwam alles altijd goed. Na Manou trekt nu ook het tweede deel van M&M-company weg 
van OLV.  
Ohh wat gaan we jouw enthousiasme en sfeermakerij missen. Weet Mathie dat onze grote, nieuwe 
deur altijd voor jou open staat en jij altijd welkom bent. We schrijven je alvast als special guest op 
ons leidingsbord en hopelijk zien we jou snel weer in ons clubhuisje. 
Merci, tot snel, adieu!  
 
             

 
Dag Joske, pinkel, Jos, Josephine 
De tweede Fiers die chiro Mariakerke verlaat, maar 
dit niet zonder een uitgebreide merci! Jouw 
chiroverhaal begon bij de pinkeltjes en daar zou het 
na 12 jaar als lid en 4 jaar als leiding ook eindigen. 
Voor jou is de chirocirkel rond.  
 
Je kwam 16 jaar geleden als schattige pinkel eens 
kijken wat er te beleven viel op zondag op het plein. 
Je was al snel overtuigd dat chiro iets voor jou was 
en je stond er vanaf dan bijna elke week. Na 12 jaar 
lid was jouw chiroverhaal nog niet klaar. Je besloot 
dan ook om leiding te worden en startte bij de 
kwiks. Daarna liet je bij de pinkels (2x) en aspi’s 
jouw enthousiasme zien.  

Je was dan ook heel geliefd bij je leden! Ook bij de leiding was het met jou alle dagen feest. Van 
domme opmerkingen tot spontane feestjes tot verpleegster in de farmacie… Uw aanwezigheid zal 
niet snel vergeten worden!  
Hopelijk zien we je snel weer, want weet dat ook voor jou onze deuren altijd open staan. Ook jouw 
naam noteren we als special guest op het leidingsbord en wie weet zien we je binnenkort al 
opduiken in ons kot. 
Mercikes Jos en tot snel! 
 
 



 26 

 

Bedankt oud-leiding        
 
Liefste Thina 
Jarenlang stond jij als lid de zondag op het plein en ook op 
kamp was je steeds van de partij. Met jouw dansmoves 
kreeg je de hele Chiro met je mee, jij was dé twerk queen 
van OLV. Helaas was je leidingscarrière van korte duur… We 
willen je dan ook graag bedanken voor je kort maar 
krachtige bijdrage aan de Chiro als leidster. Het voorbije 
jaar stond je klaar voor de Tippers en die zullen je zeker niet 
vergeten! Jammer genoeg stopte het voor jou vroeger dan 
gehoopt, maar we wensen je met de hele leidingsploeg veel 
succes op je stage!  Bedankt voor de mooie momenten en 
weet dat je altijd welkom bent om een dansje te placeren. 
Veel groetjes‼ 
             
 

Liefste Justine, Jus, Juske 
Zoek het woord “echte Chirowiet” op in het woordenboek 
en jouw hoofd komt zeker en vast tevoorschijn. Je startte je 
Chirocarrière als Pinkel en al rap was jouw hart door de 
Chiro veroverd. We zagen je we nooit zonder je 
enthousiasme, doorzettingsvermogen en je bleef altijd je 
blije zelf. Je twijfelde even om leiding te worden en besloot 
uiteindelijk te blijven hangen tussen leiding en lid ;)). 
Tussen je tiptienleden voelde je je helemaal thuis! Zij 
apprecieerden dan ook je luisterende oor en je gekke 
verhalen. Nu is het tijd voor jou om je andere dromen waar 
te maken en tijd voor ons om afscheid te nemen van een 
fantastische leidster en vriendin. De Chirodeuren blijven 
wagenwijd voor jou open staan en ons Chirohart blijft voor 
jou kloppen! We zien je graag lieve Jus!  

             
Lieve, lieve Myrthe 
De stoerste Chirochick van OLV! Jouw aanwezigheid bezorgde 
als sinds de Pinkels een lach op ieders gezicht. Naast jouw 
stoere kant konden we altijd voor andere dingen bij jou 
terecht. Zo stond er jou niets in de weg om jouw vriendinnen 
steeds te beschermen. Met jouw krachtige stem riep je de 
Speelclubs makkelijk bijeen. Soms schrok dit ze even af, maar 
al snel werd het duidelijk voor hen dat ze voor alles bij jou 
terecht konden. Zo vloeiden er traantjes bij zowel de 
Speelclubs als de leiding toen je zei dat jouw Chiroverhaal hier 
eindigde. Myrthe, je weet dat dit zeker niet het einde is. We 
zien jou maar al te graag terug voor meer gekke avonturen, 
leuke feestjes en veel Nederlandse rap!  
We gaan je missen! Ra ta ta taaaaaa 
See you soon,  
Dikke Chirozoenen <3  
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Bedankt oud-leiding      
 
Beste Jasper, 
Voor jou begon het chiroverhaal bij de pinkeltjes, eigenlijk zelfs al een 
jaartje vroeger. Van in het begin was je een actief lid die goed meedeed 
met alle spelletjes. Het is te zeggen, jij ging altijd voor de winst. 
Competitief en actief als je was, beleefde je elke zondag ongelooflijke 
avonturen. Die lijn trok je door tot bij de leiding. Je probeerde de pinkels 
de zotste  avonturen te geven en mee te gaan in hun fantasiewereld. Al 
kwam je misschien eens een minuutje te laat aangefietst/geracet, je 
probeerde toch altijd je steentje bij te dragen. Zo ook op opkuisdagen, 
wanneer jouw terrein nog eens een grondige beurt kreeg. In LK’s of 
brainstorms voor een nieuwe bijnaam kwam je steeds verrassend en 
hilarisch uit de hoek. Jasper, je zal ontzettend gemist worden, niet alleen 
door de pinkels maar zeker ook door alle leiders. Onthoud dat de 
chirodeur nog lang voor je zal open staan. Tot binnenkort!!  
             

 
Beste Nathan, 
Ook jij was er al bij vanaf de pinkels. Al spelend maakte je er 
vrienden voor het leven. Steeds goedlachs en actief smeet je 
jezelf voor elk spel of elke opdracht. Ook als leider was het een 
plezier om jou met een brede glimlach op het chiroterrein te 
zien lopen. Die energie bracht je aan elk lid over in de spelen 
die je voorbereide. Tijdens LK’s bleef je aanwezigheid nooit 
onopgemerkt, een parabel van jouw kijk op de zaken 
balanceerde je met de zotste quotes en verhalen. Met 
evenveel energie en overgave bracht je ook de mindere taakjes 
tot een goed einde. Nathan, wees maar zeker dat je gemist 
wordt op de zondagen. Spring gerust binnen als je nog eens 
langs de Chiro passeert, je zal met open armen ontvangen 

worden!! Tot kijk, Rambo!!  
             
 
Beste Vova, 
Jij schreef dan misschien een korter chiroverhaal dan andere 
oudleiders, toch maakte je het jouwe niet minder bijzonder. Vanaf 
de toppers kwam je in ons midden en op een knip wist je je in te 
werken in de groep. Met jouw eeuwige glimlach kwam je ook als 
leider aan beurt. Elke keer probeerde je de leden op je eigen 
manier een wijze zondagmiddag te bezorgen en als een opkuisdag 
was, deed je steeds je stinkende best om de chiro op te knappen. 
Ook het tekentalent zal gemist worden, geen enkel bord voor het 
kamptoneeltje zal met zulke precisie en artistiek talent geschetst 
worden. Vova, we zien je graag nog eens passeren op in de 
chirolokalen. Het ga je goed en tot in den draai!!  
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Mariakerke leeft!        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look a likes Dist je wat: 
 

* Corona of niet, wij hebben er 
alvast heeeeel veeeel zin in! 
 

* We dit jaar met 26 leidsters 
zijn!! 
 

* Wat betekent dat we weer met 
de helft meer zijn dan sjb 

 
* Leidster Noor tijdens een BBQ 

altijd zonnecrème gebruikt als 
bescherming 

 
* Leidster Sien de frietjes steeds 

een goeiemorgen, -middag én -
avond wenst 

 
* Duiven de ratten van de lucht 

zijn 
 

* Aster binnenkort gaat 
investeren in de Chiro 

 
* Het Anne Frank huis in Duitsland 

staat 
 

* Rotondes zijn blijkbaar om rond 
te rijden en niet over 

 
* Als Zelda hoofdleiding wordt, 

gaat ze olv en sjb samenvoegen 
lelelelelel xpxp 

 
* We meer sleutels van de Chiro 

hebben dan gedacht  
 

* Om de deur te openen heb je 
magic powers nodig #onlyforolv 
 
 

Snoop Dogg Leidster Sien 

Tonya van Junior 
Eurosong 

Leidster Melanie 
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Mariakerke leeft!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Look a likes Look a likes Dist je wat: 
 

* Chirokamp episch was 
 

* De hittegolf op kamp de innerlijke 
zwembadbouwer naar boven brengt 
 

* De bubbels op kamp goed bewaard 
zijn gebleven 
 

* De oudere bubbel de shelter voor niks 
hebben opgebouwd 
 

* De ene leider al wat meer bijnamen 
heeft dan de andere 
 

* Excelsior Mariakerke eindelijk op 
gepaste wijze bedankt is voor de 
gekregen tafels en stoelen 
 

* De leidersverdeling coronaproof kon 
doorgaan 
 

* ’s Nachts de meeste poorten op slot 
zijn 
 

* Waldo voortaan voor afbraakwerken 
kan gehuurd worden 
 

* Alle afdelingsfilmpjes meer dan 
geslaagd zijn 
 

* SWR dit jaar eindelijk kampioen zal 
spelen 
 

* Oh Sabine een liedje is dat elke leider 
graag hoort 
 
 
 

 

Gradje uit New Kids 

Pinkelleider Valère 

Links: open festivaltent 
 
Rechts: Shelter van de oudere bubbel 
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Sporting Wille Ronaldo      
 
“Sporting Wille Ronaldo??” horen wij de nieuwelingen onder ons zich afvragen. SWR is een 
minivoetbalploegje dat een paar jaren geleden is opgericht met enkele leiders van Chiro SJB. 
  
Sporting Wille Ronaldo is er net zoals vorig jaar weer volledig ingevlogen. Onder leiding van 
hoofdcoach en kapitein Pascalé zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen reeds achter 
de rug. Deze zomer heeft de ploeg alle spelers behouden en dus waren er geen ingaande of 
uitgaande transfers. Met heel veel goesting zijn ze gestart aan het nieuwe seizoen… 
 
Ondanks de coronakilo’s en de lange periode zonder minivoetbal is Sporting Wille Ronaldo 
verschroeiend aan het seizoen begonnen. Ze hebben reeds vijf matchen gespeeld en zijn nog 
steeds ongeslagen! Ze zijn op dreef en lijken een niet te stoppen ploeg. Met een voorlopige 
tweede plaats en drie punten los van de derde, heeft SWR in zijn geschiedenis nog nooit zo’n 
goede seizoenstart gekend. Als Sporting blijft spelen zoals hun voorbije matchen dan is er 
een grote kans op een plek bij de beste drie. Bij dat select groepje behoren zou al een 
grootse prestatie zijn maar stiekem dromen ze misschien toch een beetje van het 
kampioenschap.  
 
Echter blijft de leider van het team Nikolai De Maegd, ex-hoofdleider van Chiro SJB en u 
allen beter bekend als Pascalé, bescheiden. Dit blijkt uit enkele van zijn antwoorden tijdens 
het interview na de gewonnen match van vorige week.  
 

“De ploeg heeft een sterke groeicurve. Niet enkel individueel maar ook als team zijn 
we sterk gegroeid. Er komt meer rust in het spel en de looplijnen zijn er ingebakken. 
Dit is misschien wel het grootste verschil met de vorige jaren.” Na de vraag over een 
eventueel kampioenschap reageerde Nikolai koeltjes: “Aan dromen over de titel zijn 
we nog niet toe. We moeten met de voeten op de grond blijven staan en niet 
beginnen zweven. We bekijken het match per match, want elke wedstrijd moet 
gespeeld worden en steeds anders.” 
 

De sportredactie is er vrij zeker van dat als ze op deze manier blijven spelen geen 
tegenstander te sterk is en dat ze bekent zullen staan als een team om te vrezen. Ze zijn 
alvast niet van plan om de ongeslagen reeks uit handen te geven. Integendeel zelfs, ze zijn 
van plan om alle velden in Mariakerke en omstreken kapot te spelen en zichzelf op de kaart 
te zetten als Sporting Wille Ronaldo!  
 
Deze droom kunnen ze niet alleen 
waarmaken en daarom doet de ploeg 
een warme oproep om zoveel 
mogelijk te komen supporteren. Met 
jullie steun kunnen ze net dat tikkeltje 
meer in een beklijvende derby. 
FORZAAA WILLEEEE!!!! 
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Teenpage      
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Spelletjespagina         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vind jij alle verschillen? 

 
 
 
 

Hey 

Hey, help jij 
mij de weg 
naar de 
chirovlag te 
vinden? 
Groetjes Thijs 
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Gegevens leidsters     
     
  

Naam Telefoonnummer Mailadres 
 

Pinkels 
Melanie Van Wassenhove +32 479 20 08 82 vanwassenhovemelanie@gmail.com  
Mona Ghyoot +32 471 50 72 85  mona.ghyoot@gmail.com 
Jits Schoonacker +32 498 56 78 08 schoonackerjits@gmail.com 
Koré Dutry +32 496 21 62 20 koredutry@gmail.com 

 
Speelclubs 
Lien De Maegd +32 470 90 20 91  lien.de.maegd@telenet.be  
Cato Fiers +32 470 13 79 89  catofiers1@hotmail.com  
Margot Van Opstal +32 473 26 70 33  margot.vanopstal.04@gmail.com 
Margo Tuerlinckx +32 498 67 02 60  margo.tuerlinckx@gmail.com 

 
Kwiks 
Noor De Bruyne +32 474 62 95 81  debruynenoor@gmail.com  
Camille Peeters +32 468 14 63 90  camille.ppts@gmail.com 
Aster Tavernier +32 471 50 57 86 aster@tavernier.be 
Renée Ghyoot +32 496 40 05 02 ghyootrenee@gmail.com 

 
Tippers 
Elinor Duhamel +32 485 40 56 04  elinorduhamel@gmail.com  
Sara Boumkwo +32 498 71 58 58  sara.boumkwo@hotmail.com 
Suzanne Vanhoorde +32 471 31 14 39  vanhoorde.s@gmail.com  
Marie Geerts +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com  
Astrid Van Wassenhove +32 471 71 79 21 astridvanwassenhove@hotmail.com 

 
Tiptiens 
Quentalina De Maegd +32 489 61 95 52  quintalina.de.maegd@telenet.be  
Ine Vroman +32 470 63 83 18  inevroman@hotmail.com  
Jade Leen +32 468 25 08 00  jade.leen01@gmail.com  
Eline Beke +32 496 82 51 40 elinebeke@hotmail.com 
Mona Schoonacker +32 498 56 78 09 monaschoonacker30@gmail.com 

 
Aspi’s 
Leontien Van Vlaenderen +32 470 25 89 51  leontienvanvlaenderen@hotmail.com  
Sien Gobeyn +32 488 89 67 77  sien.gobeyn@gmail.com  
Kaat De Vylder +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be  
Sarah Lavaert +32 474 17 38 01  lavaertsarah@hotmail.com 
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Gegevens leiders      
 
 

Naam Telefoonnummer Mailadres 
 

Pinkels 
Thijs Schoonacker +32 491 25 98 73 thys.schoonacker@gmail.com 
Valère Van Hoorde +32 471 02 25 69 valere.vanhoorde@gmail.com 
Emiel Van Vlaenderen +32 475 80 56 08 emielvvlaenderen@hotmail.com 

 
Speelclubs 
Waldo Capeau +32 489 96 34 60 waldocapeau@gmail.com 
Samuel Van Wambeke +32 474 09 56 02 samuel.vanw@gmail.com 

 
Rakkers 
Casper Verdegem +32 471 39 04 89 casperverdegem@gmail.com 
Mathis Bijl +32 472 79 43 05  

 
Toppers 
Milan Velghe +32 473 27 69 59 milan.velghe@gmail.com 
Dan Taverniers +32 471 50 57 85 dan@tavernier.be 

 
Kerels 
Lars Van de Meirssche +32 483 47 97 19 lars.van.de.meirssche@live.be 
Wout Vander Beke +32 472 29 72 57 wout.vanderbeke1@gmail.com 

 
Aspi’s 
Kyell De Maegd +32 484 74 80 30 kyell.demaegd1@gmail.com 
Matthieu Derumeaux +32 496 81 71 69 matthieu.derumeaux@gmail.com 

 
 
 
 
 


