


Proost 
 

 

  



Hoofdleiding 
 

 

Hallo daar, beste chiroman!  

  

De laatste weken waren het in de Chiro weer niet zomaar zondagen. We leefden bijna op het ritme 

van de wind en van de zon, en zongen haast op de melodie van bos en beek en bron, maar dat is 

waarschijnlijk iets meer voor de zomermaanden…  Slecht nieuw voor al die willen te kap’ren varen, 

nu is het even wat kouder en donkerder (met misschien wat kans tot opklaringen), en is het ravotten, 

het zingen, springen, hollen, tollen en rollen misschien wat minder aan de orde. Maar niet getreurd: 

we kunnen er iets aan doen, dat is zeker. De dolenthousiaste leidingsploeg staat al helemaal te 

popelen om de fameuze kerstfeestjes te kunnen organiseren. Voor de kleinsten een fantastische 

namiddag, voor de grootsten een dolgedraaide avond…  

En we weten zeker dat je ons aan de tafel op kerstavond niet kan vergeten, want dan proeven jullie 

waarschijnlijk van onze heerlijke ijstaarten.  Met onze groep verkochten we van oost tot west en van 

noord tot zuid, jazeker, we raakten bijna in de stille kempen met onze taarten. We danken u voor het 

steunen van onze actie, en we zeggen dank aan onze enthousiaste verkopers.  

Maar er was nog meer dan dat om terug te blikken met een chirofijn gevoel. Zo werd er aan de deur 

geklopt en iets in ons schoentje gelegd, jawel, we zeiden dag Sint-Maarten op zondag 9 november. 

De week daarvoor was er ook onze megazottespetterende kinderfuif, en daaropvolgend de nog 

megazotterespetterendere Orchi-fuif. We spanden een draad met heel wat balonnen en slingers aan, 

en maakten er twee spetterende feestjes van. Het werd een groot succes, want we smeten onszelf 

erin, gooiden alles ondersteboven en bleven er rotsvast in geloven, dus alweer geen maat voor niets!   

Ook blikken we nog even verder vooruit, want wanneer we bijna kunnen zeggen “Daar is de lente”, 

dan vindt weer ons alombekende Spaghettiweekend plaats. Geen frieten met sala dus, maar 

overheerlijke spaghetti op 9 en 10 februari. Desalniettemin wil ik eindigen met een chirosofische 

spreuk, ooit gezegd door een geëngageerde, programmerende, stimulerende en animerende leider:  

Waarom Rupsje Ribbel  in speelclubland met zijn groene bril op tiptop een bie-boe-baksteen aan het 

weggooien is? Wel, wij zijn immers aspirant.  

  

Zeg nu zelf, dat is toch waar ’t om gaat!  

  

Sam   



Ribbels 
 

Beste ribbels, Wat gaat de tijd toch snel.  

Meneer winter staan voor de deur.  

Een nieuwe periode in het jaar maar wel een leuke periode!  

Met hopelijk veel sneeuw dat we dan sneeuwballengevechten 

kunnen houden en sneeuwmannen kunnen maken.  

Natuurlijk wordt kerst gevierd in deze periode.  

Hierbij geven jullie coolste, graafste , zotste, mooiste en beste leiders 

het zotste kerstfeestje van het jaar op 29 december om 14u in de 

chiro.  

Natuurlijk is een feestje zonder thema geen feestje.  

Ons thema dit jaar is superhelden. Dus verkleed je maar in jouw held.  

We vragen ook nog €2 inkom dus kom maar allemaal naar ons 

feestje! 

 Veel groeten van de ribbelleiding!  

Mats Olivier Renke Wouter 

  



Speelclub 
 

Beste megacooleubersuperbefaamdedolleblijegrappige speelcluppers  

Kerstmis komt steeds dichterbij en dat moeten we natuurlijk met z’n 

allen vieren daarom zijn jullie uitgenodigd van 11u00-15u00 in de 

chiro op zondag 7 januari.  

Het is de bedoeling dat jullie een kleine verassing meedoen van 

ongeveer 5 euro (enkel voor jongens). 

 We zullen ook iets eten in de chiro en daarvoor zouden jullie 5 euro 

moeten meebrengen.  

Om het feest helemaal af te maken is het bedoeling dat jullie je 

verkleden in iets dat begint met de letter r.  

Tot dan!  

Jullie supermegacoole leiders  

Jelle, Lennart, Seppe en Stan 

  



Rakkers 
 

 

 

 

Hiplahoi Rakkers  

Na de fantastische, superduper, keicool, mega tof, absurde, 

swingende kinderfuif is het nu de beurt aan het geweldige, 

eersteklas, schitterend, ridicuul, uitstekend, mieters, overdonderend, 

wreed goed, buitengewoon, intensief, onvoorstelbaar zot,  gestoord, 

levendig, sneeuwtastisch kerstfeestje! De kerstvakantie staat voor de 

deur en die heeft heel wat in petto! Jullie dachten dat het tot nu toe 

al zo leuk was, maar wij zijn nog niet eens begonnen. We hebben nog 

heel wat klaarstaan waaronder het fantastisch kerstfeestje waar jullie 

allemaal zijn uitgenodigd op de magische datum van 26 december! 

Dit is wel nog een heel eind. Kunnen jullie niet zo lang wachten, net 

als ik? Gelukkig is er nog iedere zondag chiro. Afkomen is de 

boodschap!  

Tot zondag!  

Jullie leiders  

Jasper, Jarne, Seppe en Wout 

  



Toppers 
Beste Topperkens 

Wist je dat? 

- Het jaar alweer halfweg is? 

- We hier soms rouwig om zijn? 

- We onszelf dan opvrolijken met de gedachte dat er bij elke helft 

een andere helft hoort? 

- Het fantastische kerstfeestje dichterbij komt? 

- Dit het ideale moment zal zijn om jullie beste dansmoves boven 

te halen? 

- We die eigenlijk al gezien hebben? 

- Deze bij de meesten niet om over naar huis te schrijven waren? 

- We blij waren dat jullie allemaal zo talrijk aanwezig waren op de 

kinderfuif? 

- En we nog blijer waren dat jullie echt talrijk aanwezig waren op 

de ijstaartenactie? 

- Niet alle kindjes even braaf waren volgens de sint? 

- Jullie gelukkig toch allemaal lekkers hebben gekregen? 

- Dit het laatste topper-wist-je-datje was?  



Kerels 
Jup 

Jawel, het chirojaar is alweer goed ingezet. Daarbij denken we in de eerste plaats natuurlijk aan de 

fantastische startdag. Ook de orchi was een schot in de roos, de meesten onder jullie kunnen 

hierover meespreken :D De game avond (nacht) was ook top Voor diegenen die niet aanwezig waren: 

leider Simon was heer en meester in Fifa tot grote frustratie van leider Niels, Renz en Gaïzka. En 

zeggen dat we nu nog niet praten over al die fantastische zondagen die we al achter de rug hebben 

(3D dodge bal, hockey, vlotten maken…)  Nuja, genoeg gezeverd over wat er gepasseerd is, want 

gasten: The best is yet to come!! 

 

Schrijf al maar in jullie agenda int rood:  28 december kerstfeestje  

Dus gasten nu allemaal nog eens leren dat de punten in orde zijn en daarna dus feest op 28 

december!!! 

Enja de afbeelding hieronder is iets wat voor de meesten onder jullie wel herkenbaar zal zijn :D 

 

 

 

Veel liefs 

Niels & Simon 

  



Aspi’s  
Gegroet A.W.A (Aspi’s With Attitude) a.k.a the most dangerous group in the world. 

 

Wij hebben alvast de microbe te pakken. 

Die microbe waarvan je zin krijgt om vanalle SWAG-YOLO dingen te doen  

met de bende (wij en jullie dus). 

Ondertussen zijn wij al veranderd in “some real animals” dankzij deze microbe. ( zie foto) 

 

 

Wat eigenlijk ideaal is want er komen “some totally crazy in the head” vrijdagavonden aan. 

Maar zeker ook niet te vergeten het “van de pot gerukte” kerstfeestje die er zit aan te komen. 

En om er zeker van te zijn dat jullie ook in “beast modus” zullen zijn hebben wij op dit blad diezelfde 

microbre aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

Ziezo als jullie dit gedaan hebben rest ons enkel nog dit te zeggen:                             (gebruik een vergrootglas) 

Sapnu puas en een vrolijk kerstfeest xxx      

Robbiel en Michert       

  

Op dit stukje papier 

bevind de microbe 

zich. 

Gelieve dit stukje uit te 

knippen en op te eten. 



Chiro Kalender 
 

 

 10 December: chiro 

 17 December: De laatste chiroo zondag van het jaar “Oooooooh ” 

 

 25 December tot 7 Januari: Kerstfeestjes (Deze datums zijn verder in het 

boekje te vinden). 

 

januari: februari: 
 07 januari: Geen Chiro 
 14 januari: Chiro (Schaatsen) 
 21 januari: Chiro 
 28 januari: Chiro 
 

 04 februari: Chiro 
 11 februari: Chiro 
 18 februari: Geen Chiro  
 25 februari: Geen Chiro 

 

maart: april: 
 04 maart: Chiro 
 11 maart: Geen Chiro 

(Spaghettiweekend) 
 18 maart: Chiro 
 25 maart: Chiro  

 01 april: Geen Chiro 
(voorbereiding kamp) 

 08 april: Geen Chiro 
 15 april: Paasweekend 
 22 april: Chiro 
 29 april: Geen Chiro 

(Pop-up Paintball) 
mei: juni: 

 06 mei: Chiro 
 13 mei: Chiro 
 20 mei: Chiro  
 27 mei: Chiro 

 03 juni: Chiro 
 10 juni: Chiro 
 17 juni: Chiro 
 24 juni: Laatste Chiro 

  

Door examens van leden/leiders kan het gebeuren dat er chiro gegeven 

wordt op een andere moment dan zondag van 14u tot 17u. Dit zal door de 

leiders meegedeeld worden. 

  



   Kerstfeestjes 
 

 

Er zijn dit jaar natuurlijk weer fantastische kerstfeestjes!! 

 

Ribbels: vrijdag 29 december 

 

Speelclub: kzlsejfzflsdjl      

 

Rakkers: dinsdag 26 december  

 

Toppers: donderdag 27 december (blijven slapen) 

 

Kerels: donderdag 28 december (blijven slapen) 

 

Aspi’s: donderdag 28 december (blijven slapen) 

 

 

Aan iedereen een fijne kerst en prettige feesten!! 

 

 

  



Activiteiten Kalender 
 

 

 

Noteer deze fantastische activiteiten alvast in jullie agenda! 

 

 Quiz: vrijdag 23 februari 

 Spaghettiweekend: 09 – 10 maart (andere datum!) 

 Paasweekend : 13-14-15 april (rakkers,toppers,kerels,aspi’s) ;14-15 april 

(ribbels,speelclub) 

 Pop-up Paintball: 27-28-29 april 

 Kamp 11-21 juli (ribbels 15-21 juli) 

 

  



Kinderfuif 
 

Onze kinderfuif was ook dit jaar weer een groot succes! 

Bedankt aan iedereen die er bij was! 

 

 

  



Ijstaartenactie 
We willen iedereen bedanken die hebben meegeholpen maar 

ook degenen die ijstaarten hebben gekocht. Hopelijk heeft 

het gesmaakt! 

Tot volgend jaar! 

 

                                                                      

 

Christus koning  
Ook dit jaar kwam de sint weer naar de 

chiro. Na een voormiddag waar we 

veel chiroliedjes en sintliedjes hebben 

gezongen was er van die lekkere soep 

met balletjes (njummie!). In de 

namiddag waren er heel veel leuke 

spelletjes en mocht iedereen op 

bezoek bij de sint. De flinke kindjes 

kregen een zakje snoep en de stoute 

kindjes de roe. Iedereen ging dus naar 

huis met een zakje snoepjes want er 

zijn helemaal geen stoute kindjes in de 

chiro! 

  



Spelletjes 
 

zoek de 7 verschillen 



Spelletjes 
 

Leider Simon doet graag aan gokken op paardenraces maar hij gokt soms op 2 

paarden, doch kan er maar 1 paard winnen. Kunnen jullie zeggen welk paard 

het zal halen? En zo leider Simon helpen met het juist gokken? 

  



Bivak-teaser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nog vroeg maar we willen jullie deze mooie sfeerfoto’s van onze 

kampplaats in Velzeke voor deze zomer zeker niet onthouden. 

We gaan dit jaar van 11 juli tot 21 juli op kamp naar Bivakhoeve De Populier in 

Velzeke. Dus stip deze datum alvast in grote rode letters aan op jullie 

kalender!!! 

En er is een bezoekdag! (joepie) 

  



Wist-je-dat 
1. Ahum ahum ahum aan allen die aan politiek doen proficiat? 

2. Aan allen die niet aan politiek doen ook proficiat? 

3. We dit jaar opnieuw pop-up-paintball evenement doen? 

4. Je je dan ook weer kan inschrijven met een groep om mee te doen? 

5. Leider Michiel roose wieldoppen heeft? 

6. De palen van splash nog altijd niet allemaal weg zijn? 

7. Dit tot grote ergernis is van leider Jelle? 

8. We iedereen willen bedanken die een ijstaart gekocht heeft? 

9. De scouts zelfs 5 ijstaarten kocht? 

10. Leider Simon en leider Wouter niet zo goed op hun voeten staan? 

11. Het gele gevaar weer toe sloeg? 

12. Het duidelijk ook niet zo goed op zijn voeten stond? 

13. Leider Stan graag een toer gaat lopen? 

14. Hij dit wel op raare momenten doet? 

15. Leider Jari sinds kort 1 van de rijkste belgen geworden is? 

16. Leider Niels beter kan dansen dan leider Sam? 

17. De kerstfeestjes er weer aankomen? 

18. Leider Simon nu al weer zijn “kieten smoet” ? 

19. Het er nu al weer naar uit ziet spannend te worden? 

20. De kern eigenlijk echt niets voorstelt? 

21. Leider Sam het jeugdhuis echt mist? 

22. Leider Jelle slimmer is dan leider Seppe V? 

23. Leider Renke in Gent de boel onveilig maakt? 

24. Hij hier weinig geld voor wil uitgeven? 

25. Hij er toch een prijs voor heeft betaald? 

26. Leider Jari en leider Renke niet goed tegen hun verlies kunnen? 

27. Ze hier toch aan moeten wennen omdat het nog vaak zal gebeuren? 

28. We een nieuwe invulling hebben gegeven aan een 5l-fles? 

29. We vinden dat leider Lennart wat te veel op snapchat zit? 

30. Hij hier wel zijn redenen voor zal hebben? 

31. Leider Sam zijn bekerdroom moet opbergen? 

32. Leider Jasper wel eens iets durft stelen? 

33. Dit tot grote frustratie leidt bij leider Niels en leider Sam? 

34. Leider Lennart daar ook last van heeft? 

35. Leider Seppe P zijn lichaam niet volledig onder controle heeft? 

36. We hem veel beterschap wensen? 

37. Onze Orchi-fuif een groot succes was? 

38. We nu stinkend rijk zijn? 

39. Of toch vooral stinkend? 

40. Leider Renke wel eens durft missen van deur? 

41. Hij dit bedoeld had als zoektocht? 

42. Leider Jari deze zoektocht won? 

43. Leider Simon door leider Sam op het rechte pad wordt gehouden? 

44. Hij hem hier later nog dankbaar voor zal zijn? 

45. Er net genoeg balletjes waren in de soep? 

46. Hier nu niemand meer hoeft over te klagen? 

47. Dit nu dus duidelijk moet zijn? 

48. Dit het laatste wist-je-datje is? 


