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Beste leden, ouders of lezer van dit boekje 
 

Het is weer zover, het schooljaar is bijna gedaan. 

Dat wil zeggen… het CHIROKAMP komt er weer aan! 

Dit jaar vergroten we onze West-Vlaamse appreciatie, 

Want OEDELEM is onze locatie. 

Ondanks de coronamaatregelen wordt het kamp super fijn, 

want chiro Giedo krijg je niet zomaar klein! 

En dan nu de praktische info zoals het hoort: 

Corona regels, telefoonnummers, vertrek- en aankomstinfo, wat in te pakken 
enzovoort… 

Verder in het boekje vind je de informatie per groep, 

neem ook zeker deze eens onder de loep. 

Dus zwier die valiezen al maar open en pak alles in, 

zodat we kunnen vertrekken met volle zin!! 
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1. Wie gaat er mee op kamp? 
 

~ De Leiding 

Welke leiding gaat er mee per afdeling? 

 

De Pagadders worden begeleid door Robbyn, Pieter en Katrien. 

De Speelclubs worden begeleid door Sam, Nicolas, Fien en Yanko. 

De Rakwi’s worden begeleid door Rachel, Ziza en Kamil. 

De Tito’s worden begeleid door Robin, Emma en Jan. 

De Keti’s worden begeleid door Lisse, Bram en Wonne. 

De Aspi’s worden begeleid door Joppe en Sara. 

 

~ De volwassen 
begeleiding 

Wij als chiro zijn met ons gat in de 
boter gevallen met onze 2 top VB’s: 
Marc en Natalie die ons bijstaan 
waar nodig, als leuk gezelschap (op 
afstand ;) en als de beste steun! 

 

~ De kookploeg 

Onze lieftallige kookploeg is er 
natuurlijk ook bij op kamp om elke 
dag voor ons klaar te staan en het 
lekkerste eten klaar te maken, zodat 
onze buikjes goed gevuld worden. 
Dit zal natuurlijk volgens strikte 
regels gebeuren. 

Onze chef-koks van dienst zijn: Saar, 
Lore, Veerle, Pia, Joke, Annick, Vicky, 
Eef en Marc 
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2. Telefoonnummers 
 

~ Pagadders 

Robbyn  0484/54.99.55 

Pieter   0494/78.03.03 

Katrien  0471/22.98.34 

~ Speelclub 

Sam   0487/75.37.63 

Nicolas  0483/31.44.12 

Fien   0491/32.27.31 

Yanko   0468/16.90.34  

~ Rakwi’s 

Rachel   0471/45.10.57 

Ziza   0470/33.36.09 

Kamil   0471/37.68.58 

~ Tito’s 

Robin   0470/03.25.01 

Emma   0497/29.08.16 

Jan   0475/42.28.86 

~ Keti’s 

Lisse   0471/01.69.06 

Bram   0494/12.34.75 

Wonne  0488/36.00.45 

~ Aspi’s 

Joppe   0486/02.19.69 

Sara   0498/75.95.95  

 

Nummers voor in geval van nood: 

 

~ Groepsleiding 

Katrien 0471/22.98.34 

Wonne 0488/36.00.45 

~ VB’s 

Marc  0486/52.06.23 

Natalie 0477/74.73.30 
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3. CORONA MAATREGELEN (lees dit grondig) 
 

Corona: wat is me dat?! 

Dit jaar zal het kamp er wat anders uitzien, aangezien we rekening moeten houden met de 

maatregelen van de overheid in verband met Corona. We gaan er echter een superleuk kamp 

van maken! Daarom hebben we de dingen die wat anders zullen zijn dit jaar opgelijst. Lees 

dit zeker nauwgezet door, en moesten er nog vragen zijn, kan u altijd iemand van de leiding 

of VB’s contacteren. 

Wat verandert er op kamp? 

Op kamp wordt iedereen opgesplitst in bubbels van 50 mensen. Dit geldt voor iedereen op 

kamp: leden, leiding, kookploeg en VB’s. Binnen deze bubbels gelden de regels niet, maar 

er mogen geen contacten zijn tussen de bubbels. Welke groepen samen een bubbel vormen 

kunnen we pas met zekerheid zeggen wanneer alle inschrijvingen binnen zijn. Hou hiermee 

rekening wanneer je meerdere kinderen hebt die mee op kamp gaan. Steek zeker geen 

spullen van de ene in de koffer van de andere, want er mag absoluut geen contact zijn tussen 

de bubbels. 

Als er op kamp een lid of leiding ziek wordt, is het de bedoeling dat deze zo snel mogelijk 

naar huis kan. Daarom vragen we jullie om bereikbaar te zijn tijdens de dagen dat uw 

zoon/dochter op kamp is. Zo kunnen wij jullie snel iets laten weten en verzekeren dat het 

kamp voor iedereen fijn en veilig verloopt. 

Wat verandert er op voorhand? 

De inschrijvingen verlopen op dezelfde manier als andere jaren: online. Op onze website kan 

je je inschrijven en betalingen verlopen via overschrijving. Gelieve hierbij nogmaals jullie 

gegevens in te vullen, we hebben deze nodig om jullie eventueel te contacteren. Verder is 

ook het medische fiche heel belangrijk. Ook dit kan u invullen op de website. 

Natuurlijk hopen we dat alle leden mee op kamp kunnen. Er zijn wel een paar uitzonderingen 

voor kinderen die tot een risicogroep behoren. Om te weten of uw kind tot een risicogroep 

behoort en wel of niet mee mag op kamp, kan u het document ‘risicogroepen pediatrie’ 

raadplegen in bijlage. Indien het lid mee mag, moet er een schriftelijke toelating van de 

ouders afgegeven worden, alsook een toelating van de arts. Daarbij moet de ziekte onder 

controle zijn met medicijnen, die ook worden meegegeven op kamp. Indien u twijfelt of uw 

kind mee mag of niet, mag u ons altijd contacteren! Wij zoeken het dan samen met u uit. J  
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Wat verandert er bij vertrek? 

Bij vertrek vragen we u zo weinig mogelijk te ‘blijven hangen’ op de plek waar er vertrokken 
wordt. Zo is het de bedoeling dat wanneer de jongste kinderen vertrekken aan het station, 
dat er niet nog lang wordt nagepraat, zo houden we allemaal rekening met de maatregelen!  

Verder mogen leden die 5 dagen voor het kamp ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld: koorts, 
hoesten,…) hebben niet mee op kamp. Dit geldt ook voor leiding en kookploeg. Dit is 
natuurlijk heel jammer, maar zo vermijden we dat anderen ziek worden. 

Wat verandert er bij thuiskomst? 

Alle leden worden 30 juli opgehaald op de kampplaats. Dit zal gebeuren in shiften. We vragen 
jullie ook hier niet te blijven plakken. Waarschijnlijk moeten er nog leden na u opgehaald 
worden, en om de afstand te bewaren, kunnen we niet te veel mensen tegelijk toelaten tijdens 
het afhalen.  

Daarnaast mogen leden die mee op kamp zijn geweest een week na het chirokamp niet in 
contact komen met mensen uit risicogroepen, zoals grootouders. Liefst gaan de leden ook 
niet een week voor en een week na het kamp met een andere organisatie op kamp of naar 
de speelpleinen. Dit is natuurlijk niet altijd te vermijden, maar probeer dit te minimaliseren.  
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4. Vertrekinfo 
 

We zijn trots op onze Chiro en vertrekken daarom in piekfijn uniform (blz. 12). 

à Fietsers (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) 

Fietsen moeten volledig in orde zijn! Breng zeker een rugzak mee met voldoende 

water en een lunchpakket voor onderweg. Ook een regenjas, mondmasker, fietspomp,  

zonnecrème en plakgerief mogen in de rugzak! 

à Document met rijksregisternummer niet vergeten! (zie blz. 14) 

 

Pagadders  

De pagadders zullen zaterdag 25 juli vertrekken en worden om 9u verwacht aan Berchem 
station in uniform. Zij zullen hier met hun leiding vertrekken met het openbaar vervoer. 

Speelclubs 

De speelcubs zullen donderdag 23 juli vertrekken en worden om 9u verwacht aan Berchem 
station in uniform. Zij zullen hier met hun leiding vertrekken met het openbaar vervoer. 

Rakwi’s 

De rakwi’s zullen maandag 20 juli vertrekken en worden om 9u verwacht aan Berchem 
station in uniform en in het bezit van een mondmasker. Zij zullen hier met hun leiding 
vertrekken met het openbaar vervoer. 

Tito’s 

De tito’s zullen maandag 20 juli vertrekken met de fiets en worden om 9u30 verwacht op de 
Chiro in uniform en in het bezit van een mondmasker.  

Keti’s 

De keti’s zullen maandag 20 juli vertrekken met de fiets en worden om 8u30 verwacht op de 
Chiro in uniform en in het bezit van een mondmasker. 

Aspi’s  

De aspi’s zullen vrijdag 17 juli vertrekken met de fiets en worden om 8u30 verwacht op de 
Chiro in uniform en in het bezit van een mondmasker.  
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5. Afhaal info 
 

~ Alle groepen blijven dit jaar tot 30 juli. Zoals eerder gezegd, zal het ophalen in shiften 
gebeuren. Indien je kids hebt die in meerdere groepen zitten, kom je op het moment van 
de jongste groep (dus paggy’s en keti’s bijvoorbeeld, dan worden beide kids om 10u 
opgehaald).  

~ Onze kampplaats is in: Zomerstraat-West 3, 8730 Oedelem 

~ De oudste groepen zullen niet terugfietsen. Hiervoor willen we vragen of er ouders een 
fietsenrek hebben of er een mogelijkheid is om de fiets mee terug naar huis te voeren. Als 
dit niet mogelijk is, kan de fiets mee terug op de container naar huis. 

~ Het ophalen van die fietsen (of eventuele bagage die niet mee in de auto kon) kan u 
doen op 1 augustus om 19u op de Chiro.   

 
 

 

 

 

 

 

6. Valiezen 
 

~ De bagage binnenbrengen zal gebeuren op donderdag 16 juli en dit zal ook in shiften 
gebeuren. Hier zullen dus ook dezelfde regels gelden dat als je kids hebt die in meerdere 
groepen zitten, dan kom je op het moment van de kleinste groep. 

 

 

 

 

Pagadders à Worden opgehaald om 10u. 

Speelclubs à Worden opgehaald om 11u. 

Rakwi’s à Worden opgehaald om 12u. 

Tito’s à Worden opgehaald om 12u30. 

Keti’s à Worden opgehaald om 13u. 

Aspi’s à Worden opgehaald om 13u30. 

Pagadders à Binnenbrengen om 17u. 

Speelclubs à Binnenbrengen om 17u30. 

Rakwi’s à Binnenbrengen om 18u. 

Tito’s à Binnenbrengen om 18u30. 

Keti’s à Binnenbrengen om 19u. 

Aspi’s à Binnenbrengen om 19u30. 
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7. Inschrijving 
 

~ Alle inschrijvingen gebeuren online via de site. 

~ Op onze site (https://www.chirogiedo.be) staan onder het tabblad “Kamp 2020” 
alle gegevens die moeten worden ingevuld. Dit is een algemene info over uw 
zoon/dochter alsook een individuele medisch fiche.  

~ Graag zouden we alle inschrijvingen ontvangen voor ten laatste zondag 21 juni 
zodat de kookploeg zeker weet voor hoeveel kids ze eten moeten klaarmaken, 
zodat wij alle bubbels goed kunnen opdelen en het kamp kunnen voorbereiden. 

 

8. Betaling 
 

~ Voor groepen die minstens 10 dagen gaan (de Rakwi’s, tito’s, keti’s en Aspi’s) 
vragen we €130. 

~ Voor de speelclub vragen we €100 

~ Voor de pagadders vragen we €80 

Dit bedrag wordt liefst betaald via overschrijving op volgend rekeningnummer: 
BE14 7330 0326 4583. Gelieve bij de overschrijving de naam van uw zoon/dochter 
te vermelden alsook de afdeling. 
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9. Kampadres en post 
 

~ Het adres van onze kampplaats: Zomerstraat-West 3, 8730 Oedelem 

~ Ook alle post mag verstuurd worden naar dit adres. Het is altijd erg leuk om kaartjes, 
brieven of postpakketten van het thuisfront te krijgen. Wie veel post wil: deel het kampadres 
uit aan oma, opa, vriendjes, vriendinnetjes, tantes, nonkels, nichtjes, etc.! Let goed op dat je 
het kampadres op onderstaande wijze noteert: 

 

 

 

~ Tips voor pagadders en speelclub 
Als je zoon/dochter graag kaartjes stuurt, is het handig enveloppen/kaartjes mee te geven 
die al voorzien zijn van het adres en een postzegel. Het bespaart hen (en ons J) moeite en 
tijd! 

 

 

 

t.a.v naam lid (afdeling)                     

Chiro Giedo Schilde    

Zomerstraat-West 3 

8730 Oedelem 
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10. Uniform 
 
Wat omvat het perfect uniform? 
 
~ Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) t-shirt. 
~ Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) chirotrui. 
~ Een beige chirorok of chiroshort 
~ Stevige, gesloten schoenen 
~ Lange sokken 
 
 
 
Onze eigen Giedo-truien en -T-shirts kunnen steeds besteld 
worden bij Natalie (0477 74 73 30). De trui kost 30 euro en de T-
shirt 15 euro. 
 
De jongste groep (pagadders) zijn in hun eerste jaar Chiro nog 
niet verplicht het uniform aan te kopen. Op kamp hoeft dit ook 
nog niet, maar we verwachten wel een soortgelijke outfit! 
 
Voor rok of short kan u terecht in de Chirowinkel:  
De Banier 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen 
03-202.24.71 
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11. Bagage checklist 

 
~ Slaapgerief 

□ veldbed of luchtmatras 

□ hoofdkussen en kussensloop 

□ slaapzak  

□ extra dekentje 

□ knuffeldier 

□ pyjama  

~ Kledij 

□ uniform (aan bij vertrek!)  

□ T-shirts & topjes 

□ voldoende ondergoed 

□ voldoende kousen (uniform + andere) 

□ dikke trui 

□ shortjes 

□ lange broek 

□ regenjas met kap 

□ zwemshort/badpak/bikini 

~ Toiletgerief 

□ handdoeken 

□ strandhanddoek 

□ washandjes 

□ zeep & shampoo 

□ tandenborstel & tandpasta 

□ zonnecrème & after-sun 

□ oorstaafjes 

□ maandverband of tampons 

□ haarborstel & haarrekkertje 
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~ Schoeisel 

□ stevige stapschoenen 

□ rubberlaarzen  

□ stevige speelschoenen/sportschoenen 

□ evt. teenslippers 

~ Tochtuitrusting 

□ rugzak 
□ drinkbus 
□ petje of hoedje voor de zon  
□ plakgerief & fietspomp 

(tito’s/keti’s/aspi’s) 
□ snelbinders (tito’s/keti’s/aspi’s) 

 

~ Allerlei 

□ Mondmaskers  

□ adressen (evt. ook 
enveloppen & postzegels) 

□ 2 kapstokken (uniform & 
speeloutfit) 

□ bestek (vork, mes, kleine en 
grote lepel) 

□ plat en diep bord 
□ zaklamp 
□ schrijfgerief  
□ 3 keukenhanddoeken 
□ linnenzak voor vuile was 
□ zakdoeken 
□ wasknijpers 
□ aardappelmesje 

(tito’s/keti’s/aspi’s) 
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~ Administratieve zaken 

□ Identiteitskaart/kids-ID 
Eender welk document waarop het rijksregisternummer staat, is oké. 

□ geld voor postkaartjes en postzegels 

 

~ Wat nemen we zeker niet mee? 
We zijn op kamp onder vrienden en vriendinnen en dat moet volstaan om er een 
geslaagd kamp van te maken. Daarom hoeft er aan die gsm, tablet, nintendo,… niet 
nutteloos tijd verspild te worden en blijven deze dingen dus thuis. 
 
~ Tips bij het inpakken voor pagadders en speelclub 

1. Voorzie alle spulletjes, zowel kleren als toiletgerief etc., van een naam. De 
berg verloren voorwerpen na afloop van het kamp is altijd aanzienlijk en 
gelabelde spullen maken het een stuk gemakkelijker om de rechtmatige 
eigenaar terug te vinden. 

2. Gemakkelijk voor jullie zoon/dochter: maak voor elke dag een plastic zakje 
met een outfitje, sokken, …  
Resultaat: meer orde in de koffer en zeker elke dag proper ondergoed aan! J 
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12. Info per afdeling 
 

Pagadders 

 

  
  

Seg, ‘t is Jaqueline hier eh!  
Zoals jullie kunnen zien ben ik al wel een dagje ouder. Daarom 
ben ik in een bejaardentehuis gaan wonen waar ik Robbyn, Pitti 
en Katrien heb leren kennen. En, lieve pagadders, wat een 
geweldig leven heb ik daar! Elke dag doen wij de zotste, 
leukste, gekste dingen met alle andere bomma’s en bompa’s! 
En daarom wil ik jullie uitnodigen om 5 dagen lang met ons 
mee in het coolste bejaardentehuis ooit te komen wonen! 
Neem de beste bomma- of bompakleren uit je kast en haast je 
naar ons bomma- en bompakamp! 
 
 

Jihaaah!! 
Komen jullie 
mee met ons 
spelen, dansen, 
ravotten …? 
 

Ik ben 
Jaqueline! 
 

Wat mag je zeker niet vergeten? 
 

• Je mooiste bomma of bompa outfit 
• Snoepjes om ‘s avonds van te smullen (dat is slecht 

voor de tanden, maar ons vals gebit kan daar tegen!) 
• Je favoriete knuffel 
• Vetzakkenkleren 
• Je goed humeur J  
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Speelclub 
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Rakwi’s 

 

 

Welcome to  
AFRICA! 

Nants ingonyama bagithi baba; sithi uhm ingonyama 
 (OF  aaaaaah sikwenjaaaaa bababidibaba, hemahema) 

De Rakwi’sRakwi’s trekken naar het zuidelijk halfrond, namelijk 
naar het prachtige continent AfrikaAfrika!  

Samen ontdekken we de Afrikaanse wonderen in een 
wilde reis boordevol avonturen!  

Mamaaa - da - ga ... niet dicht mijn koffer! 
 
Wie naar o.a. Madagascar wil reizen zou beter het 
volgende meenemen in zijn koffer: 
 
- een kampeerstoeltje (indien je dit thuis hebt)
- een thema-outfit: denk AfrikaAfrika !! 
- lekkere snacks voor ‘s avonds 
- kleren die heeeeel vuil mogen worden
- een goed Rakwi Rakwi humeur!! 

Óeeeeehwaaaaahoeahahooeeehoe-
aaaaaa!!!" 

Wij hebben er alvast veel zin in, hopelijk jullie 
ook! Wie weet, welke Rakwi Rakwi wordt er  

koning(in) van het dierenrijk, de ultieme Jane/
Tarzan of safarigids van de eeuw! 

Tot snel! AfrikaansAfrikaans zonnige groetjes:  
Kamil, Ziza en Rachel 
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Tito’s 
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Keti’s 
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Aspi’s 

 

 

ASPIIIISSSS
I bin so schön, i bin so toll
I bin der Anton aus Tirol
Trek je lederhose aan en pak een pint bij de hand en zing mee met 
de beste schlagers van tirol! Skiën, feesten, zon en sneeuw als wij 
niet naar daar kunnen dan zorgen we wel dat tirol naar hier komt !
La la la la
La la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la
La la la
La la la la la la

Was bringe ich mit?
-Campingstuhl
-Schönstes Tiroler Kostüm
-Ein halber Liter Bierglas
-Schicke Kleidung
-Bring keine Corona mit

Schöne Grüße
Joopppppeee und Saraaaa
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13. Snelkenners 
 

Pagadders 

Naam en/of bijnaam: Katrien, kabuse 

Aantal jaren in leiding: 4 jaar 

Leidster van deze afdeling: De allerliefste 
paggy’s <3 

Burgerlijke staat: Single 

Beste en slechtste eigenschap: Optimist, ochtendhumeurig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Omdat ik zag hoe leuk 
mijn broers en zus het in de chiro hadden, volgde ik van jongs af aan hun voorbeeld 
op. Het groepsgevoel, de sfeer die er hangt, de vrienden voor het leven en nog 
veeeeeeele meer!! 

Mijn lievelingsprogramma of -spel: Vetzakkendag, dropping, fotozoektocht, pas op 
voor de leiding, pisquiz, kooktocht, black box, parelen  
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  kou pla, macaroni met hesp en kaas, krieken met 
frikandellen, rijstpap, meloen als vieruurtje en natuurlijk de barbecue! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: elke dag mooi weer (niet te warm), blije kinderen en 
leiding, elke dag topschijven tijdens de zangstonde, vele onvergetelijke momenten en 
als afsluiter een kampvuur waar eventueel een traantje wordt weggepinkt 
 
Dit doe ik graag: zingen, muziek maken over het algemeen, sporten, reizen, naar 
concerten/festivals gaan, muziek luisteren, lekker eten, Spaans babbelen, elke 
vrijdag bijkletsen na de LK 
 
Ik heb een hekel aan: Lekken in de tent, muggen in de tent, openbaar 
vervoerscrissisen ( = duizend vertragingen waardoor heel uw vervoersplan als een 
domino ineenvalt), allergie, onrecht, vermoeidheid, stress, MRI scans 
 
Later wil ik worden: betekenisvol voor de maatschappij 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: kaka in de tent, Gentse feesten, 
travestietenshow, familie bed, “Ma Kato, tis aspitijd!!”, Lioba Britney, de leefweken, 
fietstocht naar Meyerode, Take me out, dramadag aan zee, Mosselsouper Duitsland, 
Gewestbal, Gers Pardoel op Suikerrock, iets te groot kampvuur van het chirokamp 
aan de overkant, elke zangstonde in het zonnetje 
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Naam en/of bijnaam: Pieter / Pitti 
Aantal jaren in leiding: 1 
Leider van deze afdeling: Paggi’s 
Burgerlijke staat: Vrijgezel(lig) 

 
Beste en slechtste eigenschap:   
Beste: behulpzaam 
Slechtste: beslissingsloos 
 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk 
aan vind:  Het is een plek waar ik even mijn hoofd 
kan lege en waar ik plezier kan maken met de 
leden. Natuurlijk is het ook een plek waar ik 
vrienden voor het leven maak en waar ik de zotste 
ding meemaak.  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Kooktocht, vetzakkentocht 
 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ & pita :P 
 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een kamp met top weer. Als het kan naast 
het terrein een meer voor een verfrissend plonske. Niet te veel muggen, 
wespen en dazen. Brave kinderen en toffe avonden. 
 
 
Dit doe ik graag: Chiro, Leefweek, Chillen met vrienden 
 
 
Ik heb een hekel aan: Mensen die ni meewerken en/of ni eerlijk zijn, 
Zagende kidos, De schuur 
 
 
Later wil ik worden: Laborant in de medische sector 
 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Bootparty, Eben-Emael, Niel 
die een hoed nodig heeft, Zotte Joran, Robbie Vinnie 
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam: Robbyn / Robbyn meisje 
Aantal jaren in leiding: 2 
Leidster van deze afdeling: De allerliefste, 
schattigste, enthousiastste Pagadders 

Burgerlijke staat: Beetje verliefd 

 

Beste en slechtste eigenschap: Zonnetje in huis, 
maar eentje met extreem uitstelgedrag ( het is 
problematisch) 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan 
vind: Een zalige groep vrienden voor het leven, wekelijks het kind in mezelf 
nog eens loslaten, het lekkere eten, goe vuil worden, kinderen doen 
lachen,.. 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: Komen eten, knutselvoormiddag, een 
origineel fantiespel, vetzakkendag, ontrouwe echtgenoot,.. 

Mijn favoriete kampvoedsel: SPAGGEUZE me veuuuull kaas, pudding 
met hagelslag, vol-au-vent!!!!, spek met eitjes DUUHHHH! 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: goei zonneke (geen 40 graden tho), lekker 
eten, geen wenende kindjes, GEEN WESPEN, veel post en misschien een 
postpakketje 

Dit doe ik graag: genieten, reizen, koken ( en dan eten), 
gezelschapsspelletjes spelen, honden aaien, plantjes kopen, dansen 

 

Ik heb een hekel aan: tomaten, wespen, onbeleefde mensen. 

Later wil ik worden: gelukkig, psycholoog, mama, voor altijd een beetje 
zot 

   

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: baddekes uitspoelen voor 
emma op m&m-night, eerste nachtspel, sfinks met men zotte tito’s, elke 
zangstonde ooit, leefweek 2020, Polen (ada, rebelll, machiel die zn neus 
bijna in brand steekt, het overheerlijke eten daar,...) Boatparty 
buitenlandskamp 2019, zonsondergang op de berg in Tjechië, tand 
verliezen tijdens de kauwgomquiz 

 



 
 

25 
Ritme Chiro Giedo 2020 

Speelclub 

Naam en/of bijnaam: Fien of Dirk(ie) 
Aantal jaren in leiding: 1ste jaar leiding 
Leidster van deze afdeling: De liefste 
speelclubbers <33 
Burgerlijke staat: Single 

Beste en slechtste eigenschap:  Heel erg 
chaotisch, maar tegelijk zeer vrolijk 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk 
aan vind: Ik zit in de chiro omdat ik zo elke 
zondag plezier kan maken en de zotste 
avonturen kan beleven met al mijn matekes!!  
Mijn lievelingsprogramma of -spel: Kooktocht, waterslide maken met 
bruine zeep, klassieke chirospelletjes, klakkebuizenspel, zangstonde, platte 
rust, smikkelen van de kookploeg hun lekker eten… 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: Zonder twijfel de bbq en de tiramisu op 
kamp!! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Veel zon, veel hitboxen, veel lachen, 
weinig muggen, lekker eten van de kookploeg, leuke activiteiten, blije kids 
en al mijn chiromatekes!! 
 
Dit doe ik graag: Uiteraard chiro, maar ik durf af en toe ook wel eens te 
vloggen.  
 
Ik heb een hekel aan: Slecht weer, vroeg opstaan, kiwi’s en zagende 
mensen 
 
Later wil ik worden: Iets in de audiovisuele sector 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Kampen met pop Linde, 
champignonsoepdrama’s, zangstonden, gewonde Emma op tweedaagse, 
karaokenight op tweedaagse, aspibal 2017, zingen voor Gersje op 
suikerrock, ik die alles behalve kan karten, overgang 2018-2019, clash 
2019, Bartje in Tsjechië, clubtour in Praag, o-zo lekkere broodjes in 
Tsjechië, alle Tagielo-evenementen, frituur jeanke, avonturen met fretje en 
Kamil, speelclubdorp bouwen en natuurlijk alle leefweken, weekends, 
evenementen en kampen!! 
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Naam en/of bijnaam: Sam/ Gummy  
Aantal jaren in leiding: 3 
Leider van deze afdeling: Speelclub 
Burgerlijke staat: Single en ready to mingle xd 

 
 
Beste en slechtste eigenschap:  + Altijd aan het lachen 

- Selectief moe 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Door de mama 
en omdat je altijd herres kan zetten met vrienden 

Mijn lievelingsprogramma of -spel:  POVDL, klakkebuizen 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  SPAGHETTI ! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Rustige maar vooral brave kinders, 
prachtig weer en leuke activiteiten ! 
 
Dit doe ik graag: Chillen met de boys 
 
Ik heb een hekel aan: Stoute kindjes die niet luisteren 
 
Later wil ik worden: Succesvol 😉"#$% 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven:  
Buitenlands kamp Slovenië 2k16, eerste keer herreszetterij in Cerfontaine, 
Permaboîtjes met de boyysss, Boortmeerbeek 2k17, jaarlijkse bootyrave 
sessies, lekker snacken op de BBQ, Gieke never dies, diepvries momentjes 
op leidingsweekend, koning hoed, Marc zijn legendarische 
fietsmanoeuvres, het ontstaan en de vele Schildegang momenten, opbouw 
van de overgang, enkeltje Moustachpi, Shake Your Aspi 2k15, greatest 
switch party op leidingsweekend, Wijnegem zapt 2018, Biermijl, Graptor, 
laatste formatie van Chiro Gieke, Huwelijk van Chiro Giedo, WK België – 
Japan op de luchthaven , Granta nights in de zomer, Jaarlijkse clash versus 
de scooties, het eerste chiro koppeltje, stickersessie tijdens Bosgebeuren, 
Studay, DVDJ ontbijtje in Schilde en Antwerpen, Amadeus, 
Leidingsleefweek 
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam: Nicolas/Nico/Nicroque/Clerki 

 

Aantal jaren in leiding: 1 

 

Leider van deze afdeling: speelclub 

 

Burgerlijke staat: ongehuwd (denk ik toch!?) 

Beste en slechtste eigenschap:  zeer sportief 

 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Omdat ik heel 
graag spelletjes speel met men vrienden en alles is leuk aan de chiro: 
plezier maken met vrienden, veel lachen met iedereen,.. 

 

Mijn lievelingsprogramma of -spel:  sportieve dag of alle spelletjes met 
een bal 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ !!! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een lekker warm kamp met veel blije 
kinders en heel lekker eten en veel leuke spelletjes. 
 
Dit doe ik graag: ik voetbal graag met mijn vrienden, ik zit graag op de 
chiro voor plezier te maken met iedereen! 
 
Ik heb een hekel aan: zeurende kindjes, krijg ik hoofdpijn van 
 
Later wil ik worden: politieagent  
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: De epische avonden op kamp 
in Eben-Emael. Waar heel veel plezier en leuke momenten waren.  
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam: Yanko, Wanko 

Aantal jaren in leiding: 1 

 
Leider van deze afdeling: Speelclub <3 

Burgerlijke staat: Het is ingewikkeld 

Beste en slechtste eigenschap: Inventief maar 
zeer goed in procrastineren.  
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk 
aan vind: om goede momenten te beleven met de 
boys (en de girls). Het leukste aan de Chiro is dat 
je herinneringen en vrienden krijgt voor het leven!  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: Groepsdag, voetballen met de boys, 
pisquiz, klakkenbuizen, bekentocht, doop, dropping, waterspelletjes… 
eigenlijk is alles wat op de Chiro gebeurt superleuk! 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: Alles wat door de kookploeg gemaakt wordt 
is superlekker!!!  
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: lekker zonnetje maar niet te warm, 
enthousiaste en brave kindjes en zeer leuke activiteiten die jee voor altijd 
zullen bijblijven. 
 
Dit doe ik graag: Brawl Stars en Warzone spelen met mijn makkers, naar 
goede muziek luisteren, naar festivals gaan, chillen op de Chiro en genieten 
van een bietensapje of twee 
 
Ik heb een hekel aan: Paprika, vroeg opstaan, intensieve en vermoeiende 
activiteiten en  kindjes die niet willen meespelen. 
 
Later wil ik worden: Een laborant in een ziekenhuis 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: buitenlands kamp in Slovenië 
en Tsjechië. Eerste keer verloren van de Scouts in de voetbalclash na 7 
jaar ongeslagen ☹'(). De meest epische Boatparty ooit in Praag. Crash 
Island Ice Tea’s drinken gemaakt door een robot. De engste stilton tocht 
ooit op mijn eerste kamp in Zichem 2008. Lekker stickeren voor de chirofuif 
op GBG. Het laatste kamp met de jongens in Eben-Emael. En nog veel 
meer!!!! 
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Rakwi’s 

Naam en/of bijnaam: Kamil(lionair)  
 
Aantal jaren in leiding: 1 
 
Leider van deze afdeling: Rakwi’s 
 

Burgerlijke staat: Alleenstaand 

 

Beste en slechtste eigenschap:  Trachten altijd het goede in mensen te 
zien. En ik durf soms ondankbaar te zijn 
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: De mogelijkheid 
om vrijwillig kinderen een leuke namiddag te laten beleven en daarbij ook 
nog is vrienden voor het leven maken.  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Pisquiz, vetzakkendag, kooktocht 
 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  Aardappelsalade bij de BBQ 
 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Leven op het ritme van de wind en van de 
zon 
 
Dit doe ik graag: Op reis gaan, pintjes consumeren 
 
Ik heb een hekel aan: Dieren en dan voornamelijk honden en paarden 
 
Later wil ik worden: Succesvol ondernemer 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Lekker diepvriezen, 
Buitenlands kamp Slovenië en Tsjechië, het bezoek aan het fort van 
Eben-Emael, boatparty.  
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam:  RACHEL - ⓒⓡⓐⓢⓗⓔⓛⓘⓝⓐ 
Aantal jaren in leiding: twee zalige jaren 
Leidster van deze afdeling: de plezantste Rakwi’s <3   
Burgerlijke staat: een levensgenieter  
Beste en slechtste eigenschap: zorgzaam maar een enorm 
stresskieke  
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Op de 
Chiro kan je gewoon jezelf zijn. In een geweldige sfeer samen met je 
beste vrienden de leukste activiteiten doen en anderen mensen blij 
maken, daar doe ik het voor. Altijd een groot plezierig feest bij Giedo!  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: élaba, het zijn er wel meer dan 
één hoor: POVDL, bekentocht, ontrouwe echtgenoot, dropping, 
palettenspel, black box, laddercompetitie, crea-beadag …  
 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: choco-bammekes (cliché 1.0) en een 
glas melk  // fruitige vieruutjes // soep soep en nog eens soep // vol-
au-vent (!!!) , chilli con carne // tiramisuuu ….. #langlevedekookploeg 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: enthousiaste leden, mooi weer, 
geslaagde programma’s, ne keer goe vuil worden, veel hitboxsessies, 
gezellige avonden in m’n campingstoeltje + een memorabel kampvuur 
 
Dit doe ik graag: met familie/vrienden samen zijn, opruimen (ja hoor, u leest dat 
goed), sporten, koken, films kijken, concerten/festivals bijwonen, op reis gaan en 
nieuwe mensen leren kennen!  
 
Ik heb een hekel aan: vliegen+muggen+mieren+SPINNEN, stress, overbezorgd zijn 
en mijn uitstelgedrag. 
 
Later wil ik worden: pfff ik wil zoveel bereiken later … maar laten we beginnen met 
gelukkig, gezond en omringd met liefde (clichés 2.0 + 3.0 + 4.0 ….). 
  
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Boodschap van Algemeen Nut: koester 
al jouw Chiromomenten en geniet van het leven ! (ps. cliché 5.0 à #hastaglife) 
 

- “Tienen wat zien jullie er mooi uit vanavond”  #ZwoelTerryntje 
- rondjes lopen in het midden van de nacht #LobkeHoudUwMond 
- campings: Watertoren, Jamboree, Nemoland …#’TisHierGeenPretcamping 
- Robbyn’s karaoke-battle @Blankenberge #WonderschoneStad 
- twee prachtedities in Praag #RachelNaarDeAmabassade 
- Fien’s brokske #AspiLifeBestLife  
- Al onze nieuwe Bart-vrienden  #Bartje’sBoot #BartjeesCrocs 
- “deze Chiromeiden gaan mijn lied inzetten” #WeLoveGersje 
- Oost-Europese bergtochten #ikkannietmeer 
- securitypersoneel trampolinepark beproeven met Ziza #VeelGelijkenissenMetMenMedi 
- gekke belevenissen op BR19 #DoeNogMaarEenPortieCalamares 
- crisismomentje in de keuken @ leidingsweekend #RanstCity 
- Gentse Feesten met de Chirofam #EenJulientjeSteekIkInMijnenHollenTand 
-  (punt punt punt)  
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam: Ziza / Meutje  
Aantal jaren in leiding: 1ste jaar  
Leidster van deze afdeling: de allerleukste 
rakwi’sss ;) 
Burgerlijke staat: Samen met het tofste 
scoutsboyke van Oelegem  #chiro<3scouts 

 
Beste en slechtste eigenschap:  aan lachen en 
doorzettingsvermogen geen gebrek, maar aan 
onhandigheid ook niet #oepsIdiditagain  
 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: da gevoel da ge 
iedere zondag krijgt als ge opstaat: “yeesss het is zondag, chirodag!!!” da is 
het beste! Ge maakt vrienden voor het leven en doet de zotste activiteiten!! 
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: klakkebuizen, waterspelletjes, 
kooktocht, pisquiz, zangstonde, ochtendgymnastiek, kampdans, povdl, 
dropping, en nog zooo veel meer! 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: Macaroni, bbq, tiramisu 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: heerlijk zonneke, enthousiaste kids, lange 
zangstondes, leuke kampdans, veel formaties, geeeen wespen, zotte 
activiteiten en een mooie afsluiter met groot kampvuur en dé vredesdans!  
 
Dit doe ik graag: naar de chiro gaan, feesten, boitjes, yogaaa, chillen met 
de matekes en uuuren babbelen en lachen, buiten zijn met liefst dieren in 
de buurt, muziek maken, shoppenn… 
 
Ik heb een hekel aan: wachten, rugpijn, te laat komen, wespen, iets 
vergeten, kajakken 
 
Later wil ik worden: iets in de richting van arbeids- of 
organisatiepsychologe, mama, yoga-leerkracht 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Dirk haar ‘eike’, Gentse feesten 
en chiro Ranst, 11 11 11 actie aan de carrefour, karaoke, lied inzetten voor 
Gersje tijdens zijn concert, Rosa!!, suikerrock met de chiroboys van chiro 
Hemo, schaatsen met mieltje, leefweken, penalty met de clash van 2019, 
aspibal 2017, karten, chirojongens die ’s nachts verstopt lagen in onze tent 
na nachtspel, heeel het buitenlands kamp in Tsjechië <3 
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Tito’s 

Naam en/of bijnaam: Zero / Robin jongen 
Aantal jaren in leiding: 4jaar al 
#ZilverrugMetJoppeEnKatrien 
Leider van deze afdeling: Titogang 
Burgerlijke staat: Team gezellig 

Beste en slechtste eigenschap:  Positief in het 
leven staan / procrastineren³ 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan 
vind: De geweldige vriendengroep waar je altijd kan 
op rekenen en de momenten die je samen meemaakt 
en ook leuke programma’s voorzien en op zondag veel plezier maken! 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Klakkebuizenbattle & POVDL 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: Babekjew, pitta & de ontbijtjes op 
zondagochtend me spek, eitjes en pistoletjes hmmmmm 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Veel zonnetje maar zo net niet te warm 
dat het nog aangenaam is om buiten te komen en in de openlucht te 
kunnen zwemmen. Alle kindjes die braaf zijn en leuk samen zitten te spelen 
en geen ruzie maken met elkaar. 
#LatenWeErSamenEenSuperKampVanMaken 
 
Dit doe ik graag: Muziekjes luisteren, lekker bourgondisch eten, op reis 
gaan, filmpjes maken/vlogs, chillen met men makkers 
 
Ik heb een hekel aan: Tomatte en mensen die niet flink meewerken als er 
hard gewerkt moet worden 
 
Later wil ik worden: Audio of video technicus, gelukkig zijn en een goeie 
papa voor men eigen kids 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: de epische fietsmanoevres van 
topchauffeur Marc, Bootyrave #Al3jaarOpRij, de bever of dier dat er op leek 
aan het meer in Tsjechië, leefweek 2020, Amadeus na de Chirofuif, de 
geldprocessing op de Chirofuif, de laatste formatie van Chiro Gieke, Wonne 
in de diepvries, graptor, fakkeltocht, Bram door de guirlande, survival 
pakketen me Natje en Vokke, het meer in Slovenië overzwemmen, 
bikeslinger int bos met de toppers, kaas & timmy spelen bij het thema, 
Schildegang, videobrief, security shake your aspi, wk2018, bosgebeuren 
beplakken met 2000 Chirofuif stickers 
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Ritme Chiro Giedo 2020 

Naam en/of bijnaam: Emma/Zeger/Ems/Merel 
Aantal jaren in leiding: 2de jaar 
Leidster van deze afdeling: Tito’s 
Burgerlijke staat: Single 

 
Beste en slechtste eigenschap: Behulpzaam en 
uitstelgedrag   
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan 
vind: Om elke Chiro zondag plezier te maken met de 
tito’s en de leiding! Nieuwe avonturen ontdekken en 
spelletjes met iedereen spelen 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: Pas op voor de leiding, kooktocht, 
groepsuitstap, themadag, stadsspel, ruiltocht, dropping,…  
 
Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ, wraps met guacamole, tiramisu, chili 
con carne 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Dat het zonnetje elle dag schijnt op kamp, 
geen dazen en wespen tijdens het kamp, lekker eten maar dat is altijd 
aanwezig😊+,-., brave kindjes die luisteren en goed meedoen, luid meezingen 
bij de zangstonden en goed dansen op de kampdans en tot slot 
kampthema om de dag mee af te sluiten!! 
 
Dit doe ik graag: Uiteraard Chiro, genieten van het zonnetje, terrasjes 
doen, volleybal, skiën, eten, op vakantie gaan, mooi maken voor mooie 
meidenavond, programma’s kijken op de Chiro, BBQ doen bij mooi weer, 
winkelen,… 
 
Ik heb een hekel aan: ziek zijn, wespen en dazen, mensen die op het 
laatste moment afzeggen, slecht weer 
 
Later wil ik worden: Opvoedster en begeleidster bij kinderen, mama, 
gezond en gelukkig zijn!!! 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Rachel die al haar spullen kwijt 
is op de boatparty, buitenlands kamp Polen: Mathilde die tegen ons roept 
dat we per ongeluk munt uittrekken in plaats van onkruid, met Robbyn in de 
kajak zitten, Wonne die opgesloten zit in de diepvriezer, de jongens die de 
clash winnen van 2019 (nog eens proficiat), camping Bobbejaanland, de 
fietsband van Eline die ontploft☹'(), party snacks opeten van de leiding hihi, 
bij de wok eten voor bivakbegrafenis en herres zetten, gewestbal, elke 
leefweek,… 
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Naam en/of bijnaam: Jan – 
Jeanke 
 
Aantal jaren in leiding: 1 
 
Leider van deze afdeling: 
Tito’s 

 
Burgerlijke staat: vrijgezel(lig) 

 
Beste en slechtste eigenschap:  Slechtste: ik stel alles uit en beste: 
“HORSEFIGHTER” 

 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Spelen met men 
beste kameraadjes 
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: tocht dag 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goed weer, leuke leden (check) en veel 
avonturen 
 
Dit doe ik graag: fortnite spelen 
 
Ik heb een hekel aan: stoute kinderen 
 
Later wil ik worden: dokwerker 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven:  
Mezelf opsluiten in het fort van Eben-Emael 
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Keti’s 
 

Naam en/of bijnaam: Bram, Bramina, 
Brambo 

Aantal jaren in leiding: 3 

Leider van deze afdeling: Keti 

Burgerlijke staat: ongehuwd  

Beste en slechtste eigenschap: Creatief 
en Vergeet achtig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo 
leuk aan vind: Goede momenten beleven 
met de bro’s want goede momenten zijn 
goud waardtdtdtdtdtdt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mijn lievelingsprogramma of -spel: 
Kooktocht en Buskestamph 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ en Krieke met frikandellen 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goed weer, lange wandeltochten, lekker 
eten en chillen met de homies tot het bedtijd is <3 
 
Dit doe ik graag: Muziek/kabaal maken, fototjes maken, met verf gooien, 
chillen op een openvlakte met enkel goeie vrienden en praten over het 
leven 
 
Ik heb een hekel aan: Teveel drukte en slakken in mijn slaapzak   
 
Later wil ik worden: Professionele Matrassentester 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Het moment dat we gingen 
karten toen ik aspirant was en iedereen dacht dat ik laatst ging zijn en ik 
was eerste! 
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Ritme Chiro Giedo 2020 

 
 
 
Naam en/of bijnaam: Wonne / wonwon 
Aantal jaren in leiding: 3e jaar 
Leidster van deze afdeling: ketiiiii’s 
Burgerlijke staat: nog steeds op zoek naar gezelschap 

 
Beste en slechtste eigenschap: voor iedereen goed willen 
doen, voor iedereen goed willen doen   
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: ik 
kan mij mijn leven gewoon niet inbeelden zonder de chiro. 
Zondagen zouden echt super leeg zijn, zomers zouden te lang 
duren zonder kamp  en sommigen van mijn beste vrienden zou 
ik niet hebben leren kennen 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  kooktocht, twee/-driedaagse, verkleden, 
pisquiz, swingpaleis,… 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  macaroniiiii, barbecue, tiramisu, gehaktballetjes met 
(of zonder #kamp2018) krieken, verse witte bokes om te soppen in kriekensap, 
hotdog bij aankomst op dag 1, fruitjes als vieruurtje, spek en ei,… 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: elke dag zangstonde en spontaan dansen, 
vredesdans waarbij iedereen stil is, blije en enthousiaste kindjes, blije en 
enthousiaste leiding, veel zon maar niet al te veel zon, veel nieuwe momenten om in 
de snelkenner rubriek te zetten, echt kampvuur, heel vaak de kampdans dansen… 
 
Dit doe ik graag: muziek maken, naar concerten van onbekende en bekende 
mensen gaan, dansen, leven,  plezier op de chiro, reizen, wiskunde, zwemmen, 
mensen gezelschap houden,  
 
Ik heb een hekel aan: mensen die praten tijdens de vredesdans (!!), tijdsdruk, 
bananen en mandarijnen, ruzie, examens, corona,  
 
Later wil ik worden: assistent van prof patjeee, gelukkig 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: gentse feesten als aspi, eerrrrrste 
keerrrrr op suikerrrrock, evacuatie in Meyerode, motors op het kampterrein, eerste 
nachtspel, tweedaagse in polen als kneuw, seizen en hakken in polen, voetbalclash 
2019, kak in de tent, meelballengevecht met de paggy’s, sumoworstelen als aspi, 
sumoworstelen met de kwikken, wespen, ‘ik ga gewoon zeiken op je tent’, pasta 
koken zonder water, wespengif uit kwikken hun voeten zuigen, wenende paggy’s, 
boos worden omdat de paggy’s niet zwijgen op weekend, waar zijn de krieken?, 
bierfiets op leidingsweekend, taartje voor men verjaardag op groepsweekend, 
diepvries, ‘als ze lacht’ met chirojongens westmeerbeek, pretcemping,elke leefweek, 
elk weekend, elk kamp, elk evenement, elk feestje <3 
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Naam en/of bijnaam: Lisse/ Lis  
 
Aantal jaren in leiding: 3 zalige jaren achter de rug 
 
Leidster van deze afdeling: Keti’s <3  
 
Burgerlijke staat: Smoorverliefd op de knapste man 
van chiro Giedo  
 
Beste en slechtste eigenschap: Ik ben sociaal en 
leef op het moment hierdoor heb ik enorm last van 
uitstel gedrag en koppigheid    
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan 
vind: De chiro is puur genieten voor mij. De vrienden 
die je wekelijks kan zien, de leuke momenten die je er 
aan over houdt maar vooral de zalige sfeer die op 
chiro Giedo hangt <3 
+ Ik heb ook wel leuke leden waar ik nog stoere 
dingen van kan bijleren  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: dropping, stadspel, knutselen, cinema ( J ) bodypaint, 
pisquizzzz  
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  Een goed boke met choco, spaghetti, hotdogs als we net 
aankomen en meloen als vieruurtje  
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Zon die de hele dag door schijnt, veeeel zangstondes, elke 
dag de slappe lach, enthousiaste leden die goed meedoen, een goede aspirantendag J en 
een groooot kampvuur op het einde zodat ik terug huiswaarts kan keren met onvergetelijke 
momenten & herinneringen  <3  
 
Dit doe ik graag: musea bezoeken, mijn horoscoop lezen, lang tafelen, op vakantie gaan 
naar verre landen, andere culturen leren kennen, mijn tanden poetsen, fuiven tot in de 
vroege uurtjes, verjaren, nieuwe dingen ontdekken met Joppe, picknicken, naar toneel gaan 
maar vooral heel graag babbelen  
 
Ik heb een hekel aan: mensen die op hun nagels L een boete krijgen, bed opdekken, 
mensen die liegen, herexamens, een kater, bang zijn  
  
Later wil ik worden: Nog geeeen idee… niet erg toch? Van de standaard ben ik al wel 
zeker: een goede mama, een leuke vrouw en super gelukkig    
 
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Genste feesten, Marie met elk jaar een platte 
band, Emma die niet wilt ontbijten na M&M night, “nog ne pot”, tagielo evenementjes, pittige 
bergtocht in polen, polen in het algemeen, mosselsouper Duitsland, LITLITLIT, Biermijl, off 
road boat, moustachpi (RIP L) , teambuilding en paintballen in Tsjechië, veel geld uitgeven 
op SYA 2019, tipresjes, Eline en haar fietsslot, leefweek 2019, de trouw van chiro Giedo  
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Aspi’s 
 
 
Naam en bijnaam: Joppe(ke) / Tsjoepi / Joppi  
 
Aantal jaren in leiding: 4 jaar  
 
Leider van deze afdeling: Aspiranten J  
 
Burgerlijke staat: Samen met de knapste griet 
van ’s Gravenwezel  
 
Beste en slechtste eigenschap: Beste 
eigenschappen : mensen aanmoedigen, 
winnaarsmentaliteit, mensen helpen en de kalmte 
bewaren  
Slechte eigenschappen: uitstelgedrag, plannen en 
orde 
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Ik zit al 16 jaar in de chiro 
en vind het nog altijd de max door de vele avonturen die je meemaakt als lid maar 
ook als leiding, wat een verhalen heb ik door de chiro zeg! De vrienden die je op de 
chiro maakt zijn vrienden voor het leven  
 
Mijn lievelingsprogramma of –spel: Vertzakkentocht, sjorren en 
klakkenbuizengevecht  
 
Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ & spaghetti  
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een tentenkamp in de Ardenne met mooi weer en 
met veel waterspelletjes 
 
Dit doe ik graag: Voetbal, pintjes drinken, snowboarden, chillen aan de vest, 
feesten, op reis gaan en leuke en nieuwe dingen doen met Lisse en veel stoeien 
(Met mijn beste maatje) 
  
Ik heb een hekel aan: Mensen die lui zijn, witloof & Sushi, betweters  
 
Later wil ik worden: Verpleegkundige, papa van leuke kinderen   
 
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: iets op de kiezelsteentjes, de 
liftavonturen met Niel, alle feestjes, Niel op nieuwjaar 2020, Wijnegem zapt, granta 
night, voetbalclash 2019, buitenlandskamp 2019, het afscheid van Ward, rijkunsten 
van Marc, fight tussen Jeroen en Niel om een hoed, het ontstaan van chiro Giedo, 
Lisse leren kennen via de chiro <3  
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Naam en/of bijnaam: Sara / Meuterheufd / Saar 
 
Aantal jaren in leiding: 3 zalige jaren! 
 
Leidster van deze afdeling: DE ASPIIIIII’S!!!!!!! 
 
Burgerlijke staat: Verliefd op Robbe :)))) 

 
Beste en slechtste eigenschap:  Ik ben heel energiek en vrolijk maar ik heb het 
lastig met verliezen in een spel haha 
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: In de chiro maak je de 
zotste dingen mee, je maakt er vrienden voor het leven, je leert er meer dan waar 
ook bij en je kan er elke week opnieuw jezelf volledig loslaten!!!! 
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Ochtendgymnastiek, Bekentocht, 
Klakkebuizenspel, Rechtdoortocht, Ontrouwe echtgenoot, Themadag op kamp, 
Hitboxeeee, Nachtspel,… 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  Spaghettiiii met heel veel kaas, BBQ en 
tiramisuuuuuu!!!!!! 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goei weer, brave kinderen, zalige spelletjes spelen, 
gezellige avonden, actieve ochtenden, goei eten en veeeel zangstondes!!! 
 
Dit doe ik graag: Dansen tot ik erbij neerval, sporten, fotograferen, buiten zijn, 
genieten van de zon, tijd doorbrengen bij diertjes J, op reis gaan, feesten en op de 
chiro zijn!!! 
 
Ik heb een hekel aan: Stress, mensen die slecht zijn voor dieren, verbrand zijn,…  
 
Later wil ik worden: Iets waarbij ik volledig mezelf kan zijn, waar ik creatief kan zijn, 
gezond zijn en vooral gelukkig! 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Leefweek 2020, Rollende hooibaal op 
buitenlands kamp (credits to pepijn), de vredesdansen, kak in onze tent, de Gentse 
feesten, de polen experience, Alle kampen, Suikerrock, Fakkels maken in de nacht 
en een nachtwandeling doen, en nog zooo veel meer!!! 
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VB’S 
 
Naam en/of bijnaam: Natalie of Lieke    
     
Aantal jaren in leiding:  4e jaar "#$%    
  
Leidster van deze afdeling:  alle kindjes, alle leiders en 
leidsters  
 
Burgerlijke staat: al 24 heerlijke jaren samen met Tom en 
als resultaat 3 super kids, Charlotte, Mathias en Emma! 
 
Beste en slechtste eigenschap: De beste is misschien ook de slechtste? Ik heb 
het graag netjes en kan op dat vlak soms wel wat koppig zijn en boos worden als 
dit niet zo is…. 
 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: via oud-leidster “de 
Laenen”, &'(en “als mama van” vind ik het best wel leuk om een steentje bij te 
dragen.  
De hele leiding doen allemaal zo hard hun best om alle kids steeds weer een 
heerlijke zondag en een super kamp te bezorgen! Het doet me steeds weer zo 
een enorm plezier als je ziet hoe iedereen, van de allerkleinste tot de allergrootste 
voor elkaar zorgt. Heerlijk om te zien en een eer om er deel van te mogen maken!  
 
Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Giedo dag, als iedereen samen speelt! En 
de groepsuitstap, maar ik denk dat alle spelletjes wel super leuk zijn! (en stiekem 
ook wel de opruimdag hihi) 
 
Mijn favoriete kampvoedsel: spaghetti, barbecue, tira tira tiramisuuuu!! "#$% 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: goei weer, geen ruzie, veel plezier, zotte dingen 
doen, goed humeur … 
 
Dit doe ik graag: voor mijn kindjes en Tommeke zorgen, VB zijn, plezier maken 
en iedereen graag zien! &'( 
 
Ik heb een hekel aan: leugens en rommel ,-. 
 
Later wil ik worden: Een lieve moeke voor mijn (hopelijk) kleinkinderen! 
 
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: de ongelooflijke leuke trouw van 
Chiro Giedo, de overgang, de fuiven, het jaarlijkse bal, de vriendschap die er 
heerst tussen de leiding en die we als VB zijnde krijgen van hen, de 
verbondenheid en samenwerking van de vrienden van Giedo,  maar ook gewoon 
alle momenten die ik in alle jaren als mama en als VB van de chirogrieten en 
chiroboys meegemaakt heb.  
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Naam en/of bijnaam: Marc 
Aantal jaren in leiding: 6 (+5) 
Leider van deze afdeling: zonder afdeling 
Burgerlijke staat: Married… with children 

 
Beste en slechtste eigenschap:  ik kan niet 
kiezen. 
Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk 
aan vind: De inworp vind ik bijzonder leuk. Kleine 
aanloop, 2 voeten op de grond en dan zo ver mogelijk… gaan! Contact met 
de supporters, daar hou ik ook heel erg veel van. 
Mijn lievelingsprogramma of -spel: bekentocht, rappel bouwen, 
gazetteke klop 
 
Mijn favoriete kampvoedsel:  Deense tarbot gegrild met viennoise, 
kasteelaardappelen, witte en groene asperges en sausje garnalen 
 
Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Véél tenten, véél leiding, lachende 
gezichten, een zotte kookploeg en in kilometers in de omtrek geen levende 
ziel te bespeuren. 
 
Dit doe ik graag: meerdaagse kanotochten, verre reizen, dichtbije reizen, 
veldkeukens installeren, tomaten kweken, fietsen repareren, zwaluwen 
observeren, barbecueën, kippen houden en nog een aantal dingen die 
momenteel effe in de frigo staan. 
 
Ik heb een hekel aan: zomaar wat autorijden, projecten die langer dan 14 
jaar aanslepen, 40°C 
 
Later wil ik worden: de Patrick 
   
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: wespen temmen op kamp in 
Grote Brogel, de 22 km lange afdaling met de toppers in 1981 van Baraque 
Fraiture naar La Roche-en-Ardenne via Maboge. Vooral die 2de bocht na 
Maboge…, Een fietstocht in Boortmeerbeek met DJ Luigi, Frituur Jeanke. 
Het thema “de garage”. De inhuldiging van de nieuwe lokalen. 
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14. Alle data op een rijtje 

 
 
Bagage binnenbrengen en fietsencontrole voor: 
Iedereen 
 

 
Do 16/7 

 
Kijk uren na 
op pagina 9 

 
Vertrek met fiets: 
Aspi’s 
 

 
Vr 17/7 

 
8u30 

 
Vertrek met fiets:  
Keti’s en tito’s 

 

 
Ma 20/7 

 
Keti’s: 8u30 
Tito’s: 9u30 

 
Vertrek met openbaar vervoer 
Rakwi’s 

 

 
Ma 20/7 

 
9u 
 

 
Vertrek met openbaar vervoer 
Speelclub 

 

 
Do 23/7 

 
9u 

 
Vertrek met openbaar vervoer 
Pagadders 

 

 
Za 25/7 

 
9u 

 
Ophalen op de kamplaats: 
Iedereen 

 

 
Do 30/7 

 
Kijk uren na 
op pagina 9 

 
Fietsen ophalen op de chiro: 
(voor diegene die hen niet naar huis konden 
meenemen) 

 
Do 1/8 

 
19u (chiro) 

 


