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Voorwoord 
 
Beste Chiro Sympathisanten  
 
We gaan helaas de laatste Chiro maand in voor de 
zomervakantie. Het voordeel is dat we dan ook bijna op ons 
jaarlijks kamp vertrekken naar Forge-Phillipe. Alle informatie 
over extra mee te nemen spullen, afgeven valiezen… wordt 
optijd meegedeeld via de Whatsapp groepen/ facebookpagina. 
Houdt deze dus zeker in het oog! De maand juni is er 
traditiegetrouw ook eentje waarin de leiding bezig is met de 
examens. Laat dus zeker van jullie horen en steek jullie leiding 
eens een hart onder de riem en geef ze zeker jullie steun!! 
 
Zonnige groetje, 
 
Jullie allerliefste leiding x-x-x 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wist-je-dat’jes 
Wist je dat…   

 Chiro Hofstade volgende maand op kamp gaat… 

 De leiding hier ENORM naar uitkijkt!!! 

 Het kamp doorgaat in Wallonië. 

 Meer bepaald in Forge-Phillipe. 

 Dit vlakbij Chimay ligt. 

 We hier ongelofelijk leuke dingen doen. 

 Er blijkbaar regelmatig beesten worden gespot op kamp door de jongensleiding. 

 Dit meestal gewoon kinderen zijn die zich rot amuseren. 

 Het grootste beest misschien toch Irene is. 

 Of misschien gewoon alle dames van de leiding. 

 Het kampthema AVATAR is. 

 Dit programma gewoon op netflix staat (1e 4 afleveringen staan ook op de site van nickolodeon). 

 Iedereen dit moet gezien hebben voor het kamp begint. 

 Stan altijd Appa imiteert met YIP YIP te roepen. 

 Ward ooit eens een avatarpijl als kapsel heeft gehad op kamp. 

 Vinyard eigenlijk wel op Soka lijkt. 

 Thijmen tijdens de blok bezig is met dit programma elke dag te kijken. 

 Dit thema vooral gaat over liefde en vriendschap. 

 Er de voorbije jaren regelmatig liefde is gevonden binnen onze Chiro. 

 Jullie dit zeker eens moeten navragen bij jullie leiding! 

 De aspi’s ook op buitenlands kamp vertrekken in Juli. 

 Dit doorgaat in Italië. 

 Lena, Vinyard, Irene & Thijmen meegaan als leiding. 

 

 

 

 



Leiding van de Maand 
Tilda Gielis 
Hoelang zit je al in de chiro? 

bijna 13 jaar  

Wat is je leukste moment ooit moment in de chiro?                                                                                     Het 

allerleukst moment ooit dat ik al heb meegemaakt op de chiro is moeilijk om te zeggen, er zijn er teeee 

veel. Maar een van de leukste momenten was toch wel mijn buitenlands kamp van 2021. Ik heb me toen 

echt rotgeamuseerd. We hebben heel veel gelachen en veel meegemaakt. Van een gigantisch harde 

regen waardoor de tent een zwembad werd, zwemmen in de zee, de slappe lach krijgen in een restaurant, 

de krokantjestent, Shaniquo B. Korstje, totaal geen Frans kunnen, de bloedzak, een paardenrace houden, 

een naakte man spotten tot een schuur vol met kak. Die momenten ga ik nooooit meer vergeten! 

Als je 1 kamp opnieuw mocht doen, welk zou dit dan zijn en waarom?                                                                     Het 

kamp dat ik eens opnieuw zou willen doen is het kamp waar ik tweede jaar speelclub was. Op dat kamp 

werd ik namelijk ontvoerd door de aspiranten tijdens het avondspel. Ze kwamen naar me en zeiden of ik 

even mee wou komen. Ik wou eerst niet omdat ik het echt een heel leuk avondspel vond (was met vuur 

enzo :)). Ben toch meegegaan en toen had ik pas door wat ze aan het organiseren waren. De aspiranten 

waren fake bloed aan het maken, zich aan het verkleden in ninjas, er werd ook een mummie gemaakt, ... 

en nog vele enge dingen. Ze waren een schriktocht aan het voorbereiden voor de mensen uit mijn groep. 

Het avondspel was gedaan en iedereen begon zich zorgen te maken waar ik was. Het werd later en later 

en Bassie (die mee in het complot zat) wou samen met mijn medeleden gaan zoeken in het bos naar mij. 

Er was bij het kampterrein een weggetje dat leidde naar het bos. Ze zijn vertrokken en hoorden in de 

struiken allemaal enge geluiden, ze zagen in de verte een vuurtje aan -en uitgaan, een persoon met 

zwarte kleren en een bijl, de valse mummie (waar ze dus dachten dat ik in zat, dood weliswaar), er lag 

fake bloed op de grond,... Het was dus super eng voor een speelclubber. Ik moest ook af en toe is heel 

hard gillen om het nog echter te doen lijken. Iedereen begon natuurlijk te wenen en zo dicht mogelijk bij 

Bassie te stappen. Ze keerden terug van het bos en zagen toen dat ik op het veld vastgebonden was aan 

een boom. Alle aspiranten zaten verstopt en kwamen plots tevoorschijn om te zeggen dat het allemaal 

een mop was. Ze konden er niet echt mee lachen oeps. Dat moment zou ik nog eens willen meemaken. 



 

Lied van de maand 
 
Het avondlied 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

Sloebers   

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding in leiding !! 

19 juni: Iets in groep 

26 juni : spitter spatter spater doen we iets met… 

Johanna Coopman: 0477 73 21 21   

Charlotte Allaert: 0470 29 07 64   

Dries Wallyn: 0491 50 70 01   

Tilda Gielis: 0484 32 76 19  



Speelclub   

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding in leiding !! 

19 juni: hoe meer zielen hoe meer vreugde 

26 juni : op wereldreis met Tommy 

Britt Wallyn: 0495 71 71 06   

Ellen Vanroosbroeck: 0471 04 09 69   

Tommy Bikhan: 0468 06 56 36   

Nick Galle:   

Delphine Allaert: 0479 78 41 74  
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Rakwi   

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding + Ward in leiding!! 

19 juni: Ward’s grote groepsspel 

26 juni : Ward’s grote eindejaarsactiviteit  

Elise Levecke: 0477 30 89 33   

Lauranne Claus: 0477 69 89 25   

Sofie Hellemans: 0498 54 06 88   

Ward Brughmans: 0479 92 12 13  

 

 



KLEURPLAAT VAN DE MAAND  

4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tito’s   

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding in leiding !! 

19 juni: leiding houdt jullie hier op de hoogte 

26 juni : Lies, Lies, Lies … Lies is een beetje vies! 

Thijmen Van Saet: 0497 83 10 23  Katrien 

Debeaune: 0473 31 01 45  Lies Vandenschrik: 

0470 82 15 43   

Keti’s   

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding in leiding !! (Zeker whatsapp in het oog houden!) 

19 juni: Leiding houdt jullie in de whatsapp op de hoogte 

26 juni : FranchiPANS 

Ellen Wevers: 0496 29 50 80   

Kaat Vandenschrik: 0475 87 27 03  Irene 

Pans: 0499 47 88 66  
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Aspi’s 

5 juni: Geen Chiro ☹ 

12 juni: Ouders + oud-leiding in leiding !! (Volg zeker de whatsapp) 

19 juni: leiding houdt jullie op de hoogte 

26 juni : Back to the 90’s 
   

 

Lena Boriau: 0478 90 16 21   

Vinyard Alewaters: 0495 82 30 87  
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JARIGEN VAN JUNI 
 
Julie Iseboodt 3/6 (Tito’s) 
Maxime Van Saet 3/6 (tito’s) 
Arnaud Spitzer 3/6 (Tito’s) 
Mats De Roose 4/6 (sloebers) 
Roan Engels 12/6 (sloebers) 
Felien Van Beek 13/6 (Tito’s) 
Ruben Jansens 22/6 (sloebers) 

Nell Tielemans 23/6 (sloebers) 

Helena Vanderheijden 25/6 (Tito’s) 
Melvin Rotsaert 29/6 (Tito’s) 
 

En zeker niet te vergeten...
Irene Pans 17/6 (Keti's)
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