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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
 
 
Liefste leden, ouders en Chirowietjes,  
 
 
Na 6 maanden zonder Chiro op zondagnamiddag staan we te popelen om er opnieuw in te vliegen!  
Met 24 gemotiveerde leiders en leidsters gingen we zondag terug van start met ons nieuwe werkjaar 
en mochten we met trots 92 leden ontvangen.  
 
Kort nog even een terugblik op ons fantastisch kamp. Helaas verliep het kamp niet zoals andere 
jaren. Desondanks de coronamaatregelen hebben we er toch een spetterende 10-daagse van 
gemaakt. Graag zouden we de leden en ouders willen bedanken om zich aan de maatregelen te 
houden. We zijn zeer blij om jullie te laten weten dat er geen besmettingen waren op ons kamp en 
we er dus zijn in geslaagd om een CORONAVRIJ kamp te organiseren!  
 
Jammer genoeg moesten we op kamp afscheid nemen van 3 fantastische leiding. Graag willen we 
Anke, Leen en Leonie bedanken voor hun vele jaren inzet in de Chiro. We mogen dit jaar wel 9 
nieuwe leiders en leidsters in onze leidingploeg verwelkomen. Samen met Mathias, Lotte, Jinske, 
Zana, Marie, Simon, Britt, Stan en Hanne gaan we dit jaar van start met maar liefst 24 gemotiveerde 
en enthousiaste leiding.    
 
Dit jaar is ook friet met stoofvlees net iets anders verlopen. Samen met de leidingsploeg gingen we 
op zoek naar een alternatief die voldeed aan de maatregelen om onze jaarlijkse traditie toch ook dit 
jaar verder te zetten. We mochten met trots zo’n 400 mensen ontvangen op onze frietkot drive-in. 
Als dat niet fantastisch is! 
Ook hier willen we iedereen nog eens bedanken om jullie telkens aan de maatregelen te houden  
bij het afhalen van de bestellingen en om ons te komen steunen.  
 
Samen met de leidingploeg zijn we volop bezig met het voorbereiden van leuke activiteiten en 
onvergetelijke evenementen. Intussen focussen wij ons ook op de coronamaatregelen. Hierbij 
vragen wij ook de attentie van de ouders en leden om er samen een coronavrij jaar van te maken. 
 
Hou alvast volgende data vrij: 31 oktober, dan organiseren wij onze Special! Wij zorgen dan voor een 
activiteit voor de ouders, leden en andere Chiroliefhebbers. Tussenin zullen jullie een aantal 
kampfoto’s kunnen bewonderen. Meer informatie over dit evenement volgt nog. Op 3 april vindt 
onze jaarlijkse volksdansavond plaats. Ook hier is iedereen welkom om met ons te komen dansen 
voor Reinert, onze fantastische medeleider waarvan we jammer genoeg veel te vroeg afscheid 
moesten nemen. Graag meer info over onze evenementen? Volg dan zeker onze facebookpagina! 
Daarop plaatsen we regelmatig bijkomende informatie.  
 
Wij zien het alvast volledig zitten!  
Jullie ook? 
 
 
Vele groetjes en tot zondag!  
 
Jullie nieuwe groepsleiding,  
Lars en Margaux 
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HET KAMP 
 

Na vele twijfels en onzekerheden mochten we in juli toch vertrekken op kamp naar Mol. Desondanks  
de coronamaatregelen hebben onze leden zich volledig kunnen uitleven in hun eigen bubbel. Het was 
een spetterend kamp. Naast het ontstaan van echte vriendschappen werden er ook onvergetelijke 
herinneringen vastgelegd. Naast de leukste activiteiten en de lekkerste maaltijden zorgden we ook  
dit jaar samen voor een geslaagd kamp!  
 
De Speelclub ontworp hun eigen t-shirt in de kleur van hun afdeling. Daarnaast leefden ze zich volledig 

uit op het enige echte unicorn springkasteel en konden ze ravotten tijdens de vuile spelen. De Rakwi’s 

gingen elke uitdaging aan. Van paintball tot een blote voeten tocht zetten ze zich keer op keer in om er 

samen een onvergetelijk moment van te maken. Naast alle intense activiteiten zorgden ze ook voor wat 

warme momenten tijdens het bewonderen van hun zelfgemaakt vuurdorp. De Tito’s kunnen alle hoogtes 

aan! Samen met hun leiding maakten ze de coolste deathride en beleefden ze één van de avontuurlijkste 

tweedaagses. Daarnaast was geen enkel nachtspel te eng voor hen. Geen raadsel was te moeilijk tijdens de 

tweedaagse van de Keti’s. Gelukkig werden ze na hun lange tocht wandelen in de warmte even verwend 

door hun leiding met een film en een mooi versierde tent in het kampthema Shrek. Een 24-urenspel zorgde 

voor een nog sterkere vriendschapsband en mooie ervaringen. De Aspi’s zorgden voor een onvergetelijk 

laatste kamp als lid. Ze gingen in 24 uur op zoek naar de Mol en gingen met de fiets op verkenningstocht 

door Mol. Ze gingen als verrassing naar Bobbejaanland en werden tenslotte alle 9 fantastische leiding.  

 

De laatste avond zorgden we samen voor gezellige en onvergetelijke momenten. Omdat we helaas geen 

kampvuur mochten maken gingen de aspi’s op zoek naar een leuk alternatief. Zo bootsten ze met 

sjorstaken en kerstlichtjes een fantastisch kampvuur na. De koks zorgden voor wat lekkers om ons buikje 

mee te vullen en daarna werd er gezongen, gedanst en ontstonden er vriendschappen voor het leven. Aan 

alle mooie verhalen komt helaas ook een einde en zo ook aan ons kamp. Na deze gezellige avond konden 

alle leden terug mee naar huis met hun ouders. Met trots kunnen we zeggen dat ieder lid ons kamp gezond 

en wel heeft mogen verlaten en dat we samen dus een coronavrij-kamp hebben kunnen organiseren!  

 

 
 

2



KAMPWEETJES 

 
Elk kamp worden er wel eens verkeerde uitspraken gedaan door zowel leden als leiding. en dit zorgde 
opnieuw voor hilarische momenten. We hebben de leukste even op een rijtje gezet. 
 

• Véron gebruikt graag Dovy shampoo. 

• Falco vindt dat de courgettesoep naar haai smaakt. 

• Véron denkt dat Alaya Alinea heet. 

• Marie Lievens gaat haar baard laten groeien. 

• Volgens Maité eet Klaas graag rostjes. 

• Valerie kan echt fretten als ze honger heeft. 

• Volgens Valerie dragen ze in Hawaï “hoerenrokjes” i.p.v. hoelarokjes. 

• Siemon droogt zijn bord af met Thibo’s zwembroek. 

• Volgens Lowie Rosez eet Jonas een 11e avondmaal. 

• Robbe zei dat hij al gekoost was. Gekuist dus… of gewassen eigenlijk. 

• Volgens Lars loperen lopers. 

• Emma L. eet graag Kippenchup. 

• Yuna is een bananenboom. 

• Hanne eet graag rauwe pannenkoeken. 

• Klaas haalt graag gras uit zijn buikepit. 

• Anke: “Wist je dat een blauwe vinvis veel ton weegt?” 

• Yassin: “Het wereldrecord van Europa…” 

• Jill wil zich na het douchen enkel afdrogen met een keukenhanddoek. 

• Robbes biceps zitten in zijn nek. 

• Katelijn gebruikt graag ontsmotting. 

• Volgens Wolf gingen we naar het Sterrenmeer. 

• Siemon wil een professionele zwerver worden. 

• De rakwis waren grotere “trunten” dan anders. 

• Britt: “Beuze met korte ei” 

• Als MJ dicht bij het vuur staat heeft ze het gevoel dat ze in haar broek aan het plassen is. 

• Volgens Lowie Vanpeteghem mag je ‘s morgens koffer drinken. 

• Volgens Yelia is karton geen baksteen. 

• En tot slot is Valerie blijkbaar jarig op haar verjaardag. 
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KAMPVERHAAL 

Shrek en Ezel zijn, zoals jullie ongetwijfeld wel weten, beste vrienden. Dit wordt nogmaals 
bevestigd door Facebook. Ze zijn namelijk 5 jaar bevriend op de site.  

 

Fiona had opgemerkt dat deze speciale dag eraan kwam en wou dit niet zomaar laten 
gebeuren. Samen met Draak zet ze een verrassingsfeest op poten. Het enige probleem is dat 
ze Ezel en Shrek nog met een list tot bij het feest moeten krijgen. Het plan van Fiona en 
Draak is om te zeggen dat ze gekidnapt zijn en vastgehouden worden op het kasteel. 

 

Nadat Shrek en Ezel te horen krijgen dat hun vrouwen gekidnapt zijn, maken ze hun tassen 
en vertrekken ze richting het kasteel. De tocht naar het kasteel loopt niet van een leien 
dakje. Tijdens de tocht komen ze heel wat obstakels tegen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
De gelaarsde kat die niet meer uit de boom durft te komen, Pinokkio die in een waterput 
gevallen is, … . Probleempjes opgelost door de sterke vriendschapsband van Shrek en Ezel. 
Omdat de geredde personen zo blij zijn dat ze gered zijn willen ze helpen om Fiona en Draak 
te bevrijden. Als ze bijna bij het kasteel zijn hebben ze al een behoorlijk grote groep. 

 

Na de lange tocht naar het kasteel komen ze eindelijk aan na 10 dagen stappen. Reeds 
aangekomen konden Shrek, Ezel en de anderen hun ogen niet geloven. Fiona en Draak 
waren helemaal niet gekidnapt maar hadden een superleuk, groot feest georganiseerd. 
Nadat alles duidelijk was geworden voor Shrek, Ezel en de rest kon het feest beginnen en 
hebben ze gefeest alsof het hun laatste dag was. Na het fantastische feest leefden ze nog 
lang en gelukkig. 
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BEDANKING OUD-LEIDING 

Jammer maar helaas moeten wij ook afscheid nemen van drie fantastische leidsters. Graag 
willen we dan ook Leen, Anke en Leonie nog eens bedanken voor al hun Chiro-jaren. 

 

Lieve Leen, 

Iedere zondag stond je weer paraat en dat wel 16 jaar lang! Zowel als kleine meid maar ook 
als trotse groepsleidster. Geen opdracht was ruw genoeg, al had dat 
soms wat nadelen zoals een teen breken of een schouder die uit de 
kom was. 6 jaar geleden besloot je om leiding te worden. Deze doop 
gebeurde samen met je beste vriendinnen Iriet en Leonie. Bovendien 
was dit ook nog in Harry Potter stijl. Je leiding carrière begon bij de 
Rakwi’s, waar je de leden een onvergetelijke tijd bezorgde. Daarna 
koos je voor wat verandering maar je bleef de meeste jaren trouw bij 
de Rakwi’s. Je laatste jaar als leidster sloot je af bij de Rakwi’s. Daar 
kon je in schoonheid afsluiten met een spetterend, coronaproof kamp. 
We wensen je nog veel succes in alles wat je doet en zullen jou samen 
met je droge humor missen in de Chiro. 

Danke Leen  

 

Lieve Anke, 

In het zesde leerjaar besloot je om naar de Chiro in Moorslede te komen. Daar heb je zeker 
geen spijt van gehad. De liefde voor onze Chiro is sindsdien enkel nog maar gegroeid. In 
weer en wind kwam je naar de Chiro vanuit het verre Slyps. Het zangniveau van de klassieke 
zangstonde ging aanzienlijk omhoog als jij meezong. Maar dat hield ons natuurlijk niet tegen 
om mee te zingen. 3 jaar geleden werd je op kamp gedoopt. Daarna startte je als leidster bij 
de Rakwi’s. Iedere zondag zorgde je weer voor een leuke 
en creatieve activiteit. Dan werd je leidster van de Keti’s 
waar je zelf leiding mocht geven aan je kleine broer. Na 
het jaartje Keti-leiding besloot je leiding te geven aan de 
Aspi’s. Daar stoomde je ze klaar om leiding te worden 
maar bleven de activiteiten natuurlijk even leuk. We 
wensen je nog veel succes in alles wat je nog zal doen in je 
leven. 

We zullen je missen in de Chiro. Bedankt Anke. 
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Lieve Leonie, 

Ook jij stond telkens opnieuw iedere zondag klaar om naar de 
chiro te komen. Zowel als lid of als leiding was jouw inzet voor 
onze chiro groot. Je maakte er vriendschappen voor het leven en 
legde zoveel onvergetelijke momenten vast. Je zorgde telkens 
voor creatieve activiteiten bij de Speelclub en je leerde de Rakwi’s 
wat ravotten nu echt inhoud. Ook de Keti’s mochten jou als leiding 
hebben. Je zorgde telkens voor spannende activiteiten waarbij hun 
vriendschappen telkens openbloeiden. Daarnaast maakte je een 
onvergetelijk laatste kamp voor de Aspi’s en leerde je ze op tot 
fantastische leiders en leidsters. Kortom je was een Top-leiding! Na 6 jaar in de leiding 
besliste ook jij om samen met één van je allerbeste vriendinnen Leen een punt te zetten 
achter jouw chiroverhaal. Graag willen we je nog veel succes wensen in de toekomst en in 
alles wat je graag wilt doen. Dankjewel voor de vele jaren inzet. We zullen je missen.  

Merci Leonie.  
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FAVORIETJES VAN DE NIEUWE LEIDING 

 

Mijn naam is Marie Lievens maar in de Chiro noemen ze me Mariette. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Mini Cooper. 

Ik draag het liefst grijze kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een rode panda. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
télépathie.  

Ik ben bang voor reptielen en spinnen. 

Mijn lievelingslied is het bivaklied.  

Dit kan mijn dag verpesten: Als er zondag geen Chiro is.  

Mijn beste mop gaat als volgt: Ken je die mop van Jantje die op de wc zat… Ik ook niet want 
zijn deur zat nog opslot.  

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was: Toen ik nog een rakwi was ben ik 
ooit met mijn gezicht in de modder gevallen. 

 

 

Mijn naam is Simon Vandendriessche maar in de Chiro noemen ze me Simon  

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk Lightning McQueen. 

Ik draag het liefst kousen met print. 

Als ik een dier was, dan was ik een dino. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
connected zijn met de speedforce. 

Ik ben bang voor Tsunami’s. 

Mijn lievelingslied is Virtual insanity van Jamiroquai. 

Dit kan mijn dag verpesten: Niets! 

Mijn beste mop gaat als volgt: Waarom heeft een dom blondje altijd een pot mayonaise in 
haar auto? Voor als ze haar auto in frieten rijdt "#$%. 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was een keer op m’n bek gaan tijdens 
schaatsen. 

 

7



 

Mijn naam is Zana Van Hulle maar in de Chiro noemen ze me Zana 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een BMW. 

Ik draag het liefst witte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een Orka. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
tijdreizen.  

Ik ben bang voor clowns. 

Mijn lievelingslied is Atje voor de sfeer. 

Dit kan mijn dag verpesten: Door een haan wakker 
worden. 

Mijn beste mop gaat als volgt: Als er een gat in zit, zit er geen gat in, zit er geen gat in dan zit 
er een gat in. Wat is het? Een wc-bril 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was niets want ik blunder niettttt. 

 

Mijn naam is Stan Houthoofd maar in de Chiro noemen ze me Stan. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Lada. 

Ik draag het liefst zwarte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een beer. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
teleporteren.  

Ik ben bang voor hoogtes. 

Mijn lievelingslied is natural mystic (Bob Marley & The 
Wailers). 

Dit kan mijn dag verpesten: ambetantigheden  

Mijn beste mop gaat als volgt: Waarom zit een dom blondje met haar benen open op de 
krant? Ze denkt te kunnen liplezen. 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was kzout nie weten. 
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Mijn naam is Mathias Vanhoutte maar in de Chiro noemen ze me Mathias. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Land Rover. 

Ik draag het liefst blauwe kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een bever. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
onsterfelijkheid.  

Ik ben bang voor honden. 

Mijn lievelingslied is California van Clouseau. 

Dit kan mijn dag verpesten: niets  

Mijn beste mop gaat als volgt: / 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was /. 

 

 

Mijn naam is Britt Tempelaere maar in de Chiro noemen ze me Tempel. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een BMW. 

Ik draag het liefst zwarte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een dolfijn. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
teleporteren.  

Ik ben bang voor kippen en duiven. 

Mijn lievelingslied is Viva de Romeo’s. (sinds tweedaagse 
dit jaar) 

Dit kan mijn dag verpesten: Het liedje kip, paard, koe 
horen. 

Mijn beste mop gaat als volgt: Ken je de mop van de blinde drummer? Sloeg nergens op 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was: Op kamp (2015-2016) vroeg ik de 
weg op mijn beste Frans aan een vrouw op tweedaagse, ze liet me uitspreken en lachte me 
uit, achteraf zei ze dat ze gewoon uit Brugge kwam 
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Mijn naam is Jinske van Neer maar in de Chiro noemen ze me Jinske. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Mini Cooper. 

Ik draag het liefst zwarte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een leeuw. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan voor 
tijdreizen.  

Ik ben bang voor ratten. 

Mijn lievelingslied is Lost Ones van J Cole 

Dit kan mijn dag verpesten: Planningen die afgelast worden. 

Mijn beste mop gaat als volgt: Wat is de overeenkomst tussen 
een man en een lepel? Ze scheppen allebei op. 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was ik heb lik ni echt al een blunder 
meegemaakt. 

 

  
 

 

Mijn naam is Lotte Rosez maar in de Chiro noemen ze me Lotte. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Volkswagen. 

Ik draag het liefst witte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een vogel. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan 
voor onzichtbaar worden.  

Ik ben bang voor spinnen. 

Mijn lievelingslied is /. 

Dit kan mijn dag verpesten: slecht weer 

Mijn beste mop gaat als volgt: Hoe kun je zien dat een 
lepra patiënt een brief heeft verstuurd? Zijn tong hangt er nog aan. 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was gefilmd worden door een 
veiligheidscamera terwijl ik aant het plassen was op 2daagse. 
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Mijn naam is Hanne Decleir maar in de Chiro noemen ze me Hanne. 

Als ik een auto zou zijn, dan was ik waarschijnlijk een Fiat.  

Ik draag het liefst witte kousen. 

Als ik een dier was, dan was ik een vlinder. 

Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik gaan 
voor onzichtbaar zijn. 

Ik ben bang voor spinnen. 

Mijn lievelingslied is The climb. 

Dit kan mijn dag verpesten: slecht slapen  

Mijn beste mop gaat als volgt: heb gene haha 

De grootste blunder die ik heb gemaakt in de Chiro was kgeb geen idee. 
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PRAKTISCHE INFO 

 
We twijfelen er niet aan dat je je eerste Chiro namiddag ongelofelijk fantastisch leuk vond en je meer 

wil te weten komen over Chiro Mozaïek Moorslede. 

 

Zondagnamiddag werking 
Start: Vanaf 14u ben je van harte welkom aan het Chiro heem. Je kan thuis gerust nog wat helpen 

afwassen want voor 14u valt er nog niets te beleven. We starten om 14u15 met een formatie waarin 

we overlopen wat voor toffe dingen de verschillende afdelingen gaan doen die namiddag. Na de 

formatie is de mogelijkheid om een drankje te kopen (cola, limonade, plat water of spuitwater)  

voor 0.70 euro. Daarna starten de activiteiten per afdeling. 

 

Pauze: Om 16u is er een pauze voorzien waar je je drankje kan opdrinken. Je mag ook een koekje 

en/of een drankje meebrengen van thuis. 

 

Einde: De speelclub- en rakwi-afdeling beëindigen hun activiteiten om 17u15. Vanaf dan kunnen ze 

naar huis gaan. Voor de tito’s, keti’s en aspi’s is de Chironamiddag om 18u afgelopen. 

 

Bivak: Van 21 juli tot 31 juli is er ons jaarlijks bivak. Om een fantastisch zomerkamp te beleven is het 

belangrijk dat leiding en leden elkaar goed kennen. Dit geldt ook voor de leden onderling. Daarom 

verwachten we dat je vanaf de tito’s minstens 10 keer naar de Chiro komt om mee te kunnen op 

kamp. 

 

Facteurke: Twee keer per jaar hebben we een Facteurke als dit. Een in het begin van het werkjaar en 

één tussen april en juni met kampinfo. 

 

Mozaïekske: Een infoblaadje met per zondag een tipje van de sluier van de activiteit. Soms staat er 

ook nog iets op om mee te brengen (bijvoorbeeld: zwemgerief, wc-rolletjes). We verwachten 

natuurlijk dat jullie dit meebrengen om er een nog leukere Chironamiddag van te maken. De eerste 

editie verschijnt begin oktober. 

 

 

Er verschijnt ook telkens info op de Chiro website (www.chiromozaiek.be) over belangrijke 

activiteiten van de chiro (bijvoorbeeld: ijstaartenverkoop, verrassingsreis…). Houd die zeker in de 

gaten! Je kan ons ook op facebook terugvinden. 

 

Chiroheem 
J.C. De Vierlink 

Iepersestraat 52G 

8890 Moorslede 

 
Briefwisseling 
Cyriel Vanhauwaertstraat 1 

8890 Moorslede 

 
Rekeningnummer 

BE08 4664 3637 4113 

 

Wij maken deel uit van het Gewest Jakkedoe en het verbond West-Vlaanderen (www.chirowvl.be). 
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AFDELINGEN 

 

 
Ribbels  

Leeftijd: 6-8 jaar 

Leiding: Anneleen Lannoy, Zana Van Hulle, Simon Vandendriessche, 
Mathias Vanhoutte en Arthur Vanpeteghem 

Te bereiken via: 0468 23 34 43 (Arthur)  

Ze houden van fantaseren en dat wordt geïntegreerd in de spelen. Ze 
dompelen zich samen met de leiding onder in de wereld van trollen en 
heksen, prinsen en prinsessen en andere sprookjesachtige figuren. 

 

Speelclub  

Leeftijd: 8-10 jaar  

Leiding: Hanne Decleir, Marie Lievens, Britt Tempelaere, Jinske van 
Neer, Marie-Julie Deman  

Te bereiken via: 0479 28 16 76 (Marie-Julie) 

Ze dollen en rennen door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal 
samen voor of zelfs in de poppenkast. Bij de speelclub leren kinderen al 
wat meer samen spelen. Vriendschappen ontstaan en banden worden 
gesmeed.  

 

Rakwi’s 

Leeftijd: 10-12 jaar  

Leiding: Aaron D’Hooghe, Lotte Rosez, Stan Houthoofd, Véron D’Hooghe  

Te bereiken via: 0468 30 58 34 (Aaron) 

Regen en wind houden hen niet tegen om buiten te ravotten. Ze 
ravotten zich te pletter, trekken er op uit met de fiets en lopen zich de 
ziel uit het lijf bij een supergroot bosspel.  
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Tito’s  

Leeftijd: 12-14 jaar  

Leiding: Katelijn Lannoy, Lowie Vanpeteghem, Maité Deman, Tom 
Decleir 

Te bereiken via: 0495 16 42 64 (Katelijn) 

Keihard er tegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door 
tactiek of door snelheid. Ze schminken zich om het gekst voor een 
show en zomerse zondagen eindigen steevast in een waterfestijn. 
Kortom: typisch tito’s.  

Keti’s 

Leeftijd: 14-16 jaar  

Leiding: Jonas Vanderhaeghe, Margaux Vuylsteke, Roel Houthoofd, Valerie 
Hauspie  

Te bereiken via: 0471 35 20 05 (Margaux) 

Ze trekken op avontuur, doen een tweedaagse tocht in de natuur met 
rugzak en kompas of bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Het 
zijn rasacteurs en het duurt vast niet lang voor hun eerste fotoroman 
verschijnt in een zelf uitgegeven ketiblad.  

Aspi’s  

Leeftijd: 16-17 jaar  

Leiding: Klaas Lybeer, Lars Houthoofd 

Te bereiken via: 0495 12 87 59(Lars) 

Ook al zijn ze de oudsten, toch leven ze zich heel graag uit in een 
leuke tocht, een boeiende quiz of een levensgroot gezelschapsspel. 
Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’.  
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VERHUUR  
 
 
Om op kamp te gaan hebben wij groot materiaal nodig. Zoals kookgerief, friteuse, tafels,…  
Op kamp worden deze zaken veel gebruikt, maar eenmaal we terug zijn, staat dit gerief een  
volledig werkjaar aan de kant. Omdat wij het een zonde vinden om dit degelijke gerief zolang  
opzij te moeten zetten, stellen wij een deel van ons materiaal ter beschikking voor een zeer  
doenbare prijs: 
 
 
 
ONS MATERIAAL:  
 

•  Friteuse:  

- 3 bekkens van elk zo’n 20 liter (10 kg vet)  
- Friteuse op propaangas  
- Vervoerbaar op handige wieltjes  
- 1m40 (L)X 65 cm (B) X 1m10 (H)  
- De bekkens kunnen apart aangestuurd of afgesloten worden  
(je kan dus ook met 1 bekken bakken)  
- Handige frietschepbak  
- Handleiding  
 

• Schuimmachine:  

- Machine  
- Handige kist voor veilig vervoer  
- 1 fles schuimvloeistof 
 

• Rookmachine (+ vloeistof)  

• Tafels 

• Banken 

• Stoelen 

• Kookpotten 

• Partytent 

 

 

MEER INFO?  

Aaron D’Hooghe: 0468 30 58 34  

Simon Vandendriessche: 0474 11 00 16  

Lowie Vanpeteghem: 0479 62 63 04  
 

OF via chiromozaiekmoorslede@gmail.com 
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HET CHIRO-UNIFORM 
Omdat wij graag opvallen tussen andere mensen en omdat we ons willen onderscheiden van de 
anderen, dragen wij een uniform. Zo worden we ook telkens herkend wanneer we op uitstap gaan, 
op kamp aan, een stadsspel spelen of op een gewone zondagnamiddag. Het Chiro-uniform is ook 
super stevig en sterk! Met andere woorden: het kan tegen een stootje! Super-handig dus wanneer er 
de zondag ruwe spelen op het programma staan. Ook wanneer de leiding een mega fantastische 
knutselactiviteit in elkaar gebokst heeft, hoef je niet te vrezen voor verfspetters op je kleren, want dit 
maakt je Chiro- uniform juist uniek! Hoe ziet een uniform eruit? 

• Korte beige short of rok  

• Een rode T-shirt of topje 

• Een beige/donkerblauwe trui  

• Een donkerblauw hemd  

• Rode of blauwe sokken  

 

Wij weten natuurlijk ook dat je niet alles kunt aandoen en dat je niet alles in je kleerkast hebt 
hangen! Daarom volstaat het om bijvoorbeeld een short of rok aan te hebben met een T-shirt en 
eventueel een trui. 

Waar kan je een uniform verkrijgen?  

• Bij de Banier: Delaerestraat 16, 8800 Roeselare  

• Maar ook bij ons kun je terecht voor een Chiro-uniform!  

Wij hebben tweedehands kleding ter beschikking. Wanneer de activiteiten afgelopen zijn de 
zondagnamiddag, kun je leiders Mathias en Arthur altijd aanspreken. Je krijgt de nodige uitleg over 
de verkoop en dan tonen we ook ons assortiment. Wanneer je thuis nog een uniform hebt liggen dat 
veel te klein is geworden, mag je deze gerust bij ons binnenbrengen. Ter compensatie krijg je van ons 
per kledingstuk een bonnetje. Met dit bonnetje kun je een gratis drankje krijgen om 16h.  
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Onze eigen Mozaïek trui!  

Sinds een viertal jaren zijn wij ook trotse bezitters van onze mega coole fantastisch mooie Chiro 
Mozaïek truien! Het kopen van onze trui is zeker niet verplicht. Toch hopen we dat heel wat leden zin 
zullen hebben de trui aan te schaffen om het groepsgevoel binnen onze Chiro te vergroten en om, uit 
blijk van trots, deel uit te maken van Chiro Moorslede. Leden die twijfelen tussen een trui kopen van 
de banier of de trui van onze Chiro, raden we aan die laatste te kopen. (Deze is ook goedkoper.)  

Wanneer te verkrijgen? na de Chiro om 17 uur en 18 uur.  

Kostprijs? 30 euro (enkel cash te betalen)  

Maten? 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-13 jaar / 14-15 jaar / S / M / L / XL / XXL  

Ook hiervoor kunnen jullie terecht bij leiders Mathias en Arthur. 

 

 

 

 

 

 

Onze eigen Mozaïek T-shirt! 

Vanaf dit jaar zullen wij, naast onze eigen truien, nu ook onze eigen supercoole, mooie T-shirts 
hebben (een rode T-shirt met een witte bedrukking). Het kopen van onze T-shirt is zeker niet 
verplicht. Toch hopen we dat er heel wat leden een Mozaïek T-shirt aanschaffen. Leden die twijfelen 
tussen een T-shirt van de banier of een T-shirt van onze Chiro, raden wij aan om voor onze T-shirt te 
gaan. (Onze T-shirt is ook een stuk goedkoper.) 

Wanneer te verkrijgen? na de Chiro om 17 uur en 18 uur.  

Kostprijs? 15 euro (enkel cash te betalen)  

Maten? 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-13 jaar / XS / S / M / L  

Ook hiervoor kunnen jullie terecht bij leiders Mathias en Arthur. 
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                     Jaarthema 
Waarom OnvoorSPELbaar? 
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft 
aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te 
verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren 
verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op 
spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader 

lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te 
verschuiven en minder aandacht te krijgen op 
evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht 
op 'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt 
verdacht hard op die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond 
volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd 
uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen 
verleggen. We dagen lokale groepen uit om meer outside the 
box te denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten. 

3 focuspunten 
• Doe ’n keer zot!  
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring helemaal 
om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te 
proberen. Onze 112.000 leden treden daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder 
(emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen. 

Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen 
worden door dit jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te 
vegen en van nul te beginnen. Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en 
voorbeelden aan. We trekken dat actief open naar het hele Chirogebeuren en 
beperken ons dus niet tot zondagmiddag. 

• Spel 
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, 
contact met ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan 
we graag nog eens terug naar de basis van Chiro: spel. 

We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een 
nieuwe blik en brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat 
doen we door bekende spelconcepten te combineren, te stimuleren om 
knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te 
spelen op ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We 
denken groots en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en 
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maken er een wasmachiene van die ons plotseling naar een ander universum brengt. 
Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte draai. 

• Inleving en fantasie  
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de 
leden. 

 
“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,” zegt Mieke, 
“ik ben een ridder en ik ga hem redden!” 
  
Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we 
focussen op een sterke inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, 
biedt een uniek perspectief op het spel.  

Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor 
vormen van vrij spel. Laat je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de 
fantasie van je leden.  

De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema centraal. Er 
is ruimte om te proberen en gewoon te spelen. We breken de grenzen van het spelen 
open en leren onszelf, elkaar en de wereld daardoor kennen. 

  

Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe verkleedkleren of 
grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan de slag te gaan met tafels, 
stoelen of gewoon een simpele stok is de boodschap. Je kan op verschillende 
manieren een namiddag vullen met pen en papier. De kracht zit in de koppeling met 
een sterke inleving en dat willen we graag laten zien! 

In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We 
maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën kunnen ontstaan 
en van nog meer ondersteuning bieden om die ideeën om te zetten in actie! 

Niet zomaar een zondag! 
Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing creëert 
uitdaging, wat dan weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie 
die nieuwe en verfrissende dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten 
dat een heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van het jaarthema 
‘OnvoorSPELbaar’.  

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat 
nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten.  

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 
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Als je online shopt, bliep ik telkens je 
op een troopershop komt! Door mij te 

activeren kan je onze vereniging steunen.

Kent ge het? Net online besteld, maar toeme!-tedju!-crap! ik ben vergeten 
via Trooper te gaan. Te laat. Niet uit slechte wil ofzo hé, want iedereen vindt
Trooper wel leuk, maar gewoonweg vergeten. Volgende keer dan. En dan
weer vergeten. Haha!

Gelukkig is er nu TrooperBot.
Dankzij Trooperbot:
-  Moet jij niet meer persé via de Trooperpagina van je vereniging 
    passeren voor elke aankoop.
-  Word je automatisch verwittigt boven in je browser telkens je op 
   een Troopershop komt.
-  Moet jij dan enkel nog even bevestigen zodat de commissie 
    recht naar je vereniging gaat.

Trooperbot is als bot wel echt verrassend slim, vriendelijk 
en empathisch. Je kan hem ook volgen op Facebook. 
Hij antwoordt daar op al je vragen.  En snel.

Klinkt het nog een beetje abstract? Begrijpelijk. Gewoon effe Trooperbot
installeren en het wijst zichzelf uit. Het duurt 2 minuten. Een kleine moeite 
voor jezelf, een wereld van verschil voor je vereniging, zegt Trooperbot hier net.

IK BLIEP TEVOORSCHIJN TELKENS JIJ EEN TROOPERSHOP VINDT!
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Vergeet ons zeker niet te volgen 
op onze facebookpagina ! 

Hierop posten wij regelmatig bijkomende informatie
 en foto’s en video’s van tijdens onze werkingen. 

Je kunt ons terugvinden op facebook en instagram 
onder de naam Chiro Mozaiek Moorslede. 

Of op onze website: www.chiromozaiek.be  
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Ontspanning 

 
Vind jij de weg naar de chiro? 
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