
 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDLEIDING 
 

 

Hallo daar, beste Chirovriend!  

Proficiat! Ook u maakt deel uit van het 66-jarig bestaan van Chiro 

Koekelare! Daarvoor willen wij u met de voltallige leiding uitvoerig 

bedanken. Of u nu ooit in de chiro hebt gezeten, leider bent geweest, 

deel heeft uitgemaakt van de keukenploeg, of een hand geholpen heeft 

aan de talloze activiteiten, dankzij u kunnen wij doen wat we vandaag 

doen. Merci!  

Dit korte dankwoord zet ons jubileumjaar in. Ons startweekend zit erop 

en het was sfeervol, lekker, magisch en spetterend. Nu vliegen we er 

opnieuw in. Dit jaar zijn we met 25 enthousiaste leiders en staan klaar 

voor een fantastisch werkjaar. We willen bewijzen dat we na 66 jaar nog 

niet uitgeteld zijn. Zoals ik al zei, we zijn er klaar voor, en dit jaar staan 

opnieuw enkele toppers op onze menu. Zo zitten we al volop in de 

voorbereiding voor de orchi-fuif, wordt Christus koning weer een topdag 

en zie je ons zeker in november aan de deur met ijstaarten. En natuurlijk 

staat de leiding elke zondag klaar met een waar topprogramma. 

Ravotten, zwemmen, sporten, spelen, knutselen, vuil worden of gewoon 

‘opt gemak’ met vrienden samenzijn, alles komt aan bod. 

Wie daarom nog niet zeker weet of de chiro wel iets voor jou is, kom dan 

zeker eens een van de eerste zondagen langs om te proberen, daarna 

kan je nog altijd beslissen. Goed, dan zie ik jullie een van deze 

zondagen, hopelijk nog lang met het mooie zomerweer. 

Tot dan!  

Kobe 

 

 



RIBBELS 

 
Gezocht: Enthousiaste Ribbels 

Hey daar, JA JIJ! Superduper ribbel, Het chirojaar is alweer begonnen met onze spetterende 

startdag waar jullie allemaal talrijk aanwezig waren. Maar er kunnen nog altijd veel ribbels bij, 

daarom zijn wij (De ribbelleiding samen met rupsje ribbel) op zoek naar meer enthousiaste 

ribbels. Daarom hopen we ook dat jullie al jullie vriendjes meebrengen naar de chiro. Jullie 

leiding heeft alvast enkele heel leuke spelletjes en fijne activiteiten klaarliggen. 

 

We hopen dat jullie allemaal veel komen naar de chiro om er een jaar van te maken om nooit 

te vergeten. Jullie worden elke zondag van 14 uur tot 17 uur in opperbeste stemming 

verwacht in de chiro. Wij zullen er zeker en vast klaarstaan voor jullie! 

 

Groetjes 

Olivier, Hakon, Louis, Tibe, Wiebe 

P.S. Hier is nog een kleurplaat om in te kleuren van rupsje ribbel. 

 

 

 

 

  

 



SPEELCLUB 
 

 

Hallo hallo!  

Hier jullie spiksplinternieuwe leiders. Dit jaar, iedere zondag zullen wij 

samen met jullie speelclubland onveilig maken. Als dat niet leuk is zeg! 

Een nieuw chirojaar vol zotte en leuke spelletjes zit er alweer aan te 

komen en daar zijn wij natuurlijk blij om en jullie ongetwijfeld ook. De 

leiders kunnen niet wachten om weer een jaar vol toffe activiteiten te 

beleven, want we zitten alweer vol met ideeën om de zondagnamiddag 

onvergetelijk te maken! Een echte speelclubber houdt namelijk van 

avontuur en spanning en dat zal er dit jaar zeker niet aan ontbreken! We 

hopen jullie iedere zondagnamiddag te kunnen onderdompelen in het 

knotsgekke speelclubland! Wij zullen er alvast zijn! Tot dan! 

Groetjes de leiders!  

Seppe, Leander, Moreno, Viktor en Jelco 

 

 

 



  RAKKERS 

 
Heyla hoy! Jupla hey! Hoenki poenki stroenki!  

HEBBEN JULLIE ER ZIN IIIIIIIIIN? 

IK HOOR JULLIE NIIIIEEET!!!   

Dag fantastische rakkerboys! Het nieuwe chirojaar zit er al weer 

aan te komen en het ziet er alvast veelbelovend uit! We hebben 

al een heleboel super toffe spelletjes voor jullie in petto maar ze 

zullen pas echt leuk zijn als jullie met veel zijn dus probeer 

allemaal zo veel mogelijk te komen!  

We lichten alvast een tipje van de sluier op, het is mogelijk dat 

we dit jaar eens buske stamp spelen, voor de rest zal je moeten 

afkomen om te weten wat we zullen doen! 

 

Groetjes van jullie liefste leiders, 

Jari (Ook wel Jarjar genaamd, 7de jaar leiding, bruin haar, groot, 

kinderanimator in hart en nieren) 

Lennart (Ook wel Demey genaamd, 6de jaar leiding, blond haar, 

stoempe, bakkertje) 

Wout (Ook wel Cruise genaamd, 4de jaar leiding, bruin haar, 

geen kat om zonder handschoenen vast te nemen) 

Gaizka (Ook wel Buiska genaamd, 4de jaar leiding, blond haar, 

de sfeermaker van de groep) 

Bengt (Ook wel Schwatteyne genaamd, 1ste jaar leiding, blond 

haar, heeft nog veel te leren, maar heeft excellente leiders die 

hem zullen opleren) 



  TOPPERS 
 

 

Ier si! Doa si! Hunter si ! De crazy toppeurz !! 

It is with the el biesta’s daj klapt die junder gaan begeleiden doorheen this awsome jaar e! 

Prepare jezelvn moa!! We have vele vo junder in petto! (just like a bijles for Engels!!) 

If gieder don’t know us, this is wieder: 

Los Meyos: Always enthousiast! Never verveeld! He’s always in the mood wanneer he sees 

the boys! He wants to see junder as snel as mogelijk! 

Los Brouckos: You will always lachen wanneer you see him! He maakt the perfect grapjes on 

the perfect tijdstip! He is hyped for the new jaar!! #swayolo 

Los Poempos: Your local homie! Whatz good in da hood! He will make some good spelletjes 

for jullie! Always got your back wanneer you are in the problemen! 

Los Meersmannos: Your guy on sokken! He does never ambetant! He will make leute with 

junder zodat you will have the year of your leven! Mic drop Meersmannos out! 

Now you know wieder! Let wieder please know junder! For dadde, you need to kom zoveel 

mogelijk to the Chiro! You will not have spijt of it! 

Your homies out! XXX 

 

    

 

 

 

 



  KERELS 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, stoere kerels 

Dit jaar gaan we met rody 

spelen 

Gaan we van de 

splash! 

Leggen we een 

kaartje 

Spelen we met onze 

vriendinnetjes 

En vullen we onze vette boge! Tot 

zondag! 

PS: tis je andere oog 

dat je moet dicht 

doen! 



  ASPI’S 

 
Wollah g’ZZZZZZZ stalla? 

Wieder zien junder leiders ma je kent us al. Daarmee dawe uze papies an junder voorstelln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voila nu ken junder uze voaders. Wieder trekken daar helemaal op mo ebitje anders. 

#DEZEUNEVAJEVOADER 

pEaCe Renko & Pol, Spettertje OUT!!!! 

Papie uno: 

Marc Staelens 
(A.K.A. MAGIC MARC) 
❖ Favo chap: vegie deij 
❖ Browskies from 11.11.11 
❖ Ik vibe op: Bart Peeters 
❖ My bitch: Fish 

 

Papie 2: 

BART POLLENTIER 
(A.KA. KMK) 
▪ Grotvader van Pol 

Pollentier 
▪ El patron du krachtbal 
▪ Nice to know: 2 

badkamertegels 

 

Laatste papie 

Steven Verhelst 
(A.K.A. WendyLover) 
➢ Big boss of the gingerarmy 

➢ Shout-out nade cafetaria 
van de tennis (for the good 
care) (jwz) 

➢ Ebbe? Huh? EBBE 

➢ Powernap is the shitttt 
#noenetuK 

 

 



KALENDER 

 
Zondag 11/09 

Startdag Zondag 18/09 
Chiro 

Zondag 25/09 
Chiro 

 

 
Zondag 02/10 

Chiro 
Zondag 09/10 

Chiro 
Zondag 16/10 

Chiro 
Zondag 23/10 

Chiro 
Zondag 30/10 
Geen Chiro 

Zondag 06/11 
Geen Chiro 

Zondag 13/11 
Chiro 

Zondag 20/11 
Chiro 

Zondag 27/11 
Chiro  

Zondag 04/12 
Chiro 

Zondag 11/12 
Chiro 

Zondag 18/12 
Chiro 

Zondag 25/12 
Geen Chiro  

Zondag 01/01 
Geen Chiro 
(gelukkig 

nieuwjaar!!) 

Zondag 08/01 
Geen Chiro 

Zondag 15/01 
Chiro 

Zondag 22/01 
Chiro Zondag 29/01 

Chiro 

Zondag 05/02 
Chiro 

Zondag 12/02 
Chiro 

Zondag 19/02 
Geen Chiro 

Zondag 26/02 
Geen Chiro  

Zondag 05/03 
Chiro 

Zondag 12/03 
Chiro 

Zondag 19/03 
Chiro 

Zondag 26/03 
Chiro  

Zondag 02/04 
Geen Chiro 

Zondag 09/04 
Geen Chiro 

Zondag 16/04 
Geen Chiro 

Zondag 23/04 
Chiro 

Zondag 30/04 
Chiro 

Zondag 07/05 
Chiro 

Zondag 14/05 
Chiro 

Zondag 21/05 
Chiro 

Zondag 28/05 
Chiro  

Zondag 04/06 
Chiro 

Zondag 11/06 
Chiro Zondag 18/06 

Chiro Zondag 25/06 
Laatste Chiro-
zondag van dit 

jaar      

 

 



EVENEMENTEN 
 

Dit jaar hebben we opnieuw fantastische evenementen klaarstaan voor jullie! We hopen dan 

ook dat jullie dit jaar talrijk aanwezig zijn!! Dit zijn de evenementen die nog doorgaan in 

2022!! 

5 november: 
Kinderfuif + Orchi 

 

18-19 november: 
Ijstaartenactie (hou dus al maar 

een plaatsje vrij in de vriezer      ) 

13 november: 
Christus-koning (een hele dag 
Chiro met bezoek van de Sint) 
 

 

   

 

 



UNIFORM 

 
  

 

Het is altijd leuk om 

als één groep 

herkenbaar te zijn.  

Chirokledij is te koop in de Banier (www.debanier.be). 

(Gelieve geen hemd te kopen, daarvoor moet je wachten 

tot je leiding bent ;) )            

Of je kan te kleine kledij onderling doorverkopen. 

Hiervoor kan het soms handig zijn te kijken op de 

facebook-pagina. Dit kan ook via de leiding geregeld 

worden. Zo hebben we nog 

enkele broeken, truien en T-

shirts liggen. 

Je kan ook onze eigen 

gedrukte truien kopen voor 

€20, dit wordt ook via de 

leiding geregeld. 

Elke zondag spelen we ons 

warm, dus verwachten wij 

iedereen in korte broek! 

Want spelen in een korte 

broek is veel leuker! 

  

http://www.debanier.be/


KANSENPAS 

 
Voor mensen met een beperkt budget wordt vrije tijd goedkoper met 

de Kansenpas.  

Hoe aanvragen? 

Ga langs bij het Sociaal Huis. Zij zullen nagaan of je recht hebt op 

een Kansenpas.  

Voor wie? 

Je bent gedomicilieerd en verblijft legaal in Koekelare en 

• je hebt een laag inkomen (op vandaag € 18.730,66 verhoogd 

met € 3.467,55 pp ten laste, wordt geïndexeerd). 

• je bent in schuldhulpverlening met schuldenlast: budgetbegeleiding, budgetbeheer, 

schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. 

• je bevindt zich in een situatie waarbij de menswaardigheid in gedrang komt en 

waarbij de basisrechten van jezelf en je gezinsleden precair zijn. Na een sociaal 

onderzoek van een maatschappelijk werker kan het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst een beslissing tot toekenning nemen.  

Welke korting krijg je? 

De Kansenpas geeft recht op 50 % korting op: 

• het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging. 

• deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking in Koekelare (inschrijvingsgeld en 

extra activiteiten). 

• deelname aan de activiteiten van de tienerwerking. 

• zelfgekozen activiteiten verband houden met cultuur, senioren, bibliotheek, sport en 

jeugd. 

 

Vraag gerust meer info aan de leiding of vraag naar de folder. 

https://www.koekelare.be/kansenpas# 

 

https://www.koekelare.be/kansenpas


BEHEERRAAD 
 

 

Beste, 

 

Met de start van het nieuwe chirowerkjaar wil ook graag ook even de gelegenheid nemen om 

de werking van de beheerraad voor te stellen.  

Het chiroheem Ol t’Hope wordt beheerd door de VZW beheer chirogebouwen. Met de 

beheerraad zijn wij verantwoordelijk voor de chirogebouwen en het terrein. Wij staan in voor 

onderhoud en beheer van de chirogebouwen en domein ten dienste van de chirowerking. 

Daarnaast zorgen we er ook voor dat heem ieder jaar in de maanden juli en augustus 

verhuurd kan worden aan andere jeugdgroepen om hun bivak in Koekelare te beleven. Met 

deze verhuringen kunnen we dan ook het heem verder onderhouden en de normale kosten 

tijdens het jaar betalen. 

 

Om het chiroheem in goede staat te bewaren vraagt natuurlijk de nodige inspanningen. De 

gebouwen zijn uiteraard niet meer zo nieuw en vragen dan ook een constant onderhoud.  

De voorbije jaren konden we het chirheem ook een grondige renovatie doen ondergaan.  

Met de beheerraad draaien wij volledig op een aantal vrijwillige ouders, oud-leiding en 

sympathisanten.  

In de beheerraad kunnen we ook steeds nieuwe mensen gebruiken.  

Het je zin om op deze manier ook je steentje bij te dragen aan de chirowerking ,aarzel dan 

niet om eens contact op te nemen.  

 

Groeten; 

 

Tom Pollentier 

Voorzitter vzw Chirogebouwen 

0479/67.57.79 tom.pollentier@gmail.Com  

 

 

mailto:tom.pollentier@gmail.Com


TRING, LEIDING 
 

Ribbels: 

Olivier Claeys      Hakon Verlinde 

olivierclaeys0505@gmail.com   hakonverlinde@gmail.com 

0492 72 18 71      0492 50 23 41 

Louis Vandekerckhove Tibe Verhelst 

Louisvandekerckhove2003@gmail.com Verhelsttibe@gmail.com 

0474 53 28 35 0491 88 79 53 

Wiebe Vanallemeersch 

wiebe.vanallemeersch@gmail.com 

0468 23 95 48 

Speelclub: 

Seppe Vanallemeersch    Leander Deyckere 

seppe.vanallemeersch@gmail.com   leanderderyckere@outlook.com 

0474 06 95 55      0493 07 93 19 

Moreno Watteyne Viktor Beernaert 

watteynemoreno2004@gmail.com Viktor1.beernaert@gmail.com  

0472 77 50 87 0492 20 69 37 

Jelco Mommerency 

 

0470 26 55 94 

Rakkers: 

Jari Vandenberghe Lennart Demey 

jari.vandenberghe@hotmail.com lennart.demey14@gmail.com  

0477 22 84 17 0472 62 06 36 

Gaizka Knockaert     Wout Vercruysse  

gaizkaknockaert@gmail.com    woutvercruysse@hotmail.com  

0493 70 92 32      0496 80 16 20 

Bengt Watteyne 

watteynebengt2004@gmail.com 

0472 79 47 69 
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TRING, LEIDING 
 

Toppers: 

Wout Meersseman     Victor Tryhou  

woutmeersseman@gmail.com   victortryhou@hotmail.com  

0494 39 48 74      0494 63 60 63 

Renz Broucke Jochen Demey 

renzbroucke@gmail.com jochentje.demey@gmail.com  

0470 82 68 32 0470 09 65 87  

Kerels: 

Jasper Vandekerckhove    Victor De Moor 

jasper.vdk@hotmail.com    victordemoor03@gmail.com  

0498 73 97 49      0476 43 21 29 

Robbe Tylleman 

robbe.tylleman@hotmail.com 

0471 52 38 79 

Aspi’s: 

Renke Staelens     Wannes Pollentier 

renke.staelens@hotmail.com   pollentierwannes@gmail.com  

0474 17 05 89      0470 25 30 74  

Kobe Verhelst 

kobeverhelst@gmail.com 

0496 40 17 68 
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NIEUW/OUD 
 

Zoals elk jaar nemen we, jammer genoeg, afscheid van een aantal leiding. Dit jaar is dit 

leider Jelle, Simon, Michiel, Matthias en Wout Van Campenhout. We willen ze via deze weg 

nog eens bedanken voor de jaren vriendschap (die zeker zullen blijven duren      ) en inzet! 

Hoewel we ze hard zullen missen, staan er opnieuw 6 nieuwe en enthousiaste leiding klaar 

voor jullie!! We stellen ze graag even voor! 

 

Naam: Wiebe Vanallemeersch 

Geboortedatum: 17/12/2004 

Gewicht: 77 kg 

Lengte: 1m86 

Studierichting: Elektormechanica 

Afdeling: Ribbels 

Aantal jaar in de Chiro: 13 jaar 

Weetje: Ik ben verzot op chocomousse 

 

Naam: Jelco Mommerency 

Geboortedatum: 04/11/2004 

Gewicht: 71kg 

Lengte:1,69m 

Studierichting: Lassen - constructie 

Afdeling: Speelclub 

Aantal jaar in de Chiro: 12 jaar 

Weetje: Ik ben nogal een spierbundel 

 

Naam: Viktor Beernaert 

Geboortedatum: 25/08/2004 

Gewicht: 83kg 

Lengte: 1m85 

Studierichting: Bedrijfsmanagement 

Afdeling: Speelclub 

Aantal jaar in de Chiro: 12 jaar 

Weetje: Mijn ochtend is geslaagd na een volle pot muesli! 

 

Naam: Tibe Verhelst 

Geboortedatum: 14/09/2004 

Gewicht: 79kg 

Lengte: 1m84 

Studierichting: Defensie en Veiligheid 

Afdeling: Ribbels 

Aantal jaar in de Chiro: 14 jaar 

Weetje: Leider Renz is mijn grote voorbeeld 



NIEUW/OUD 
   

 

Naam: Moreno Watteyne 

Geboortedatum: 19/08/2004 

Gewicht: 76kg 

Lengte: 1,82m 

Studierichting: Elektricien 

Afdeling: Speelclub 

Aantal jaar in de Chiro: 11 jaar 

Weetje: Ik lijk niet zo goed op mijn broer 

 

Naam: Bengt Watteyne 

Geboortedatum: 19/08/2004 

Gewicht: 80kg 

Lengte: 1m78 

Studierichting: Corrosserie 

Afdeling: Rakkers 

Aantal jaar in de Chiro: 11 jaar 

Weetje: Ik lijk erg goed op mijn broer 

 

 

 

 

 

 

 



SPELLETJE (1) 
  

Kan jij deze kruiswoordraadsel invullen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPELLETJE (2) 

 
Leider Wannes, Olivier, Jari, Jochen, Jasper en Kobe zijn verdwaald op de splash. Kan jij ze 

helpen vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIST-JE-DATJES 
 

Wist-je-dat? 

1. Het nieuwe chiro-jaar in gang is geschoten? 

2. De startdag wederom een succes was? 

3. Dat de splash nat was? 

4. De speleobox er weer stond na lange afwezigheid? 

5. Hij zo goed gemaakt was dat er geen kindjes in vast zaten? 

6. We op 5 november onze Orchi en kinderfuif orchanisern? 

7. We hier de dansbeentjes voor zullen boven halen? 

8. Jullie alweer jullie vriezer mogen vrijmaken voor onze lekkere ijstaarten? 

9. Sinds kort een Pool in de Chiro zit? 

10. Hij Dubrovnick heet? 

11. Leider Viktor een dorstige beer is? 

12. De andere leiders hem hier vaak op attent maken? 

13. Leider Renke zijn oriëntatie kwijt is? 

14. Hij hier zelf geen last van heeft? 

15. Leider Victor D. en leider Wannes de benen niet hadden? 

16. Ze daardoor vroeg moesten opgeven? 

17. Leider Jochen zijn agenda vijf dagen in retard stond? 

18. Hij zijn kalander van leider Renke heeft gekregen? 

19. We het dit jaar weer beter doen dan de meisjes? 

20. De stand 25-20 is? 

21. Leider Leander het toch een jaar heeft volgehouden? 

22. Dat hij geen backbone heeft, geen ruggengraat, geen sexappeal? 

23. Leider Renz een nieuwe dansmove heeft uitgevond? 

24. Leider Wout X hierop een uitbreiding heeft gevonden? 

25. Leider Leander vanaf nu bij de vrouwenafdeling shopt? 

26. Leider Louis een vroege vogel is? 

27. We een soepschwaan hebben?  

28. Hij hierover wel eens durfde zagen, niet te veel maar toch soms? 

29. De patjes moeite hebben met opstaan? 

30. Ze zich hier voor schamen? 

31. Leider Tibe van zijn hobby zijn inkomsten heeft gemaakt? 

32. Leider Kobe goed de regendans kan dansen? 

33. Leider Jasper nog steeds een panda is? 

34. Vanallemens de broer is van leider Seppe? 

35. Leider Victor D., dat is eeeeuuuuhhhh…? 

36. Leider Leander zijn vriend Anton al lang niet meer heeft gezien? 

37. Ze binnenkort nog eens afspreken? 

38. Leider Jari vaak in de krampen schiet? 

39. Leider Jelco maar 1 woordje kent? 

40. Hij ondanks dit toch altijd een goede nacht wenst aan leider Renz? 

41. Er nog een leider meer aan de ketting hangt? 

42. Dit leider Wannes is? 

43. Leider Victor D. zich graag verkleedt in een baby? 

44. Hij zich volledig inleeft in zijn rol? 



45. Leider Kobe, Wannes en Hakon echte bv’s zijn geworden? 

46. Leider Bengt paardrijdt? 

47. Leider Jelco graag Chinees eet? 

48. Leider Robbe boter aan zijn lippekes smeert? 

49. Hij daarnaast ook graag boomstammetjes eet? 

50. Leider Renke graag zijn poep ziet? 

51. Leider Hakon graag de gracht busmaait? 

52. Leider Wout M relatiemateriaal is? 

53. Onze hoofdleider sympathie toont voor de scouts? 

54. Leider Leander met zijn schoenen slaapt? 

55. Leider Wout X een club heeft (al enkele jaren)? 

56. Hij nu een ondervoorzitter heeft gevonden? 

57. Een nieuwe strijd is tussen leider Jasper, Wiebe en Seppe? 

58. Jasper deze al heeft verloren? 

59. Leider Olivier soms wel eens wel meedoen? 

60. Leider Victor D. veranderd is in een boltrabol? 

61. Leider Jari clubkampioen is geworden? 

62. Leider Wannes is verloren van de chiro-ploeg? 

63. Leider Jasper een vlecht heeft? 

64. Camille niet kwam? 

65. Leider Robbe soms geen smaak heeft? 

66. Leider Vanallemeersch en Seppe broers zijn? 

67. De wist-je-datjes op zijn einde zijn gekomen? 

68. We jullie graag elke zondag willen zien? 

 

 

  


