Rispratokeas

Merry Christmas

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 11 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 22 en 23 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 en Jari

Ribbels
Dag super mega coole ribbels.
.Het is nu zeer koud aan het worden dus dat wil zeggen dat de winter eraan
komt. En dat wil dan ook weer zeggen dat het bijna kerst is. En weet je wat dat
betekent? Nee? Het betekent dat er weer een spetterend kerstfeestje komt.
Alle info over het kerstfeestje is te vinden in de mail die jullie binnenkort zullen
ontvangen.

Maar winter wil ook zeggen dat het misschien zal sneeuwen. Julie leiders
hopen alvast op veel sneeuw. Met hopelijk veel sneeuw zodat we dan
sneeuwballengevechten kunnen houden en sneeuwmannen kunnen maken.

Veel groeten van de ribbelleiding!
Lennart, Simon, Jarne, Wannes

Speelclub
Hiplahoi speelclub
Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het alvast super! Wil je
weten waarom? Wij kunnen namelijk niet wachten tot 26
december. Wij vieren dan kerstmis met jullie. Het kerstfeestje
gaat door van 16u tot 20u in de chiro. Wat moeten jullie
hiervoor meebrengen? Niet veel alleszins. Het avondeten
word door onze sterrenchef ter plaatse voorzien. Het
kerstfeestje is wel met een mega cool thema:
gemeentewerkers. Jullie mogen dus allemaal verkleed komen
als de mannen die onze gemeente onderhouden. Wij kunnen
alvast niet wachten.
Tot dan!
Jasper, Seppe, Wout en Matthias

Rakkers
Gegroet oude rakkers,

Het is hier jullie leiding nog een keer ea!

We zijn al halverwege het jaar maar door aal dat spelen is ons lichaam er ferm op achteruit gegaan. We voelen ons gelijk oude vintjes van 100 jaar in een kinderlichaam. Blijkbaar zijn jullie er ook al wat op achteruit gegaan, aangezien jullie dit tekstje met een vergrootglas moeten lezen. Of omdat je dat boekje recht voor je gezicht moet houden. Maar swat het is niet
omdat we al oud zijn dat we niets meer kunnen. Daarom nodigen we jullie uit op ons gezellig kerstfeestje de 29ste December. Pakt maar allemaal je oude klompen, je wandelstok en je oude frak van de kapstok en kom met je schoonste opa kleren tegen de noene 12u naar het Chiro heem. We gaan daar van die goeie oude bomma kost eten en ook een paar toffe
spelletjes spelen. En op het einde zouden we ook nog graag een cadeautje aan elkaar willen geven van +/- 5euro dus vergeet dit zeker niet mee te nemen. Tis gedaan om 17u zodat we na deze drukke dag terug vroeg onder de wol kunnen kruipen.

Tot in den draai,

Renke, Stan en Victor

P.S: Als je het tekstje door ouderdom of andere problemen niet kan lezen mag je altijd bellen naar
Victor 0494636063. Hij zal het voorlezen voor jou.

Toppers
Dag droeve toppers. We zitten alweer jammer maar helaas in
de helft van het jaar. Maar nu komen de tofste, coolste,
vetste, extravagante en leukste paar dagen aan met onder
andere het kerstfeestje. Deze gaat door op zondag 23
december van 17u tot 9u in de ochtend. Enkele
benodigdheden die jullie zeker mee moeten nemen zijn een
veldbed en een slaapzak en toiletgerief. Er wordt ook
verwacht dat jullie een geschenkje mee hebben van om en bij
de 5-10 euro. Voor het avondeten en het ontbijt wordt een
bedrag aangerekend van 4 euro gelieve dit mee te hebben de
dag zelf. Laat zo snel mogelijk weten aan de leiders of je komt
of niet via dit email adres jellestaelens@live.be .Zoals ieder
jaar is er ook een thema waar jullie in verkleed moeten zijn
dit thema is: marginaal. Enkele verkleedtips: new kids, en
familie flodder.

Hoogachtend jullie überleiding: Jelle, Olivier en Seppe.

Kerels
Jup manjes!

Eerst en vooral willen wij de winnaars feliciteren van de
gezelligegezeldschappizzashizzelavond
(Zie coole foto)

De prijzen zijn geschonken door
Unipom Europa, jari zijn buuze en de vrijgevige kassa bediende inde okay.
Daarnaast moeten jullie tegn het kerstfeestje deze vragen beantwoorden en de antwoorden
doorsturen naar mats (via mail) matsdefoort@icloud.com
Het is wit en het staat in de hoek, wat is het?
Hoeveel pakjes sigaretten rookte JP van rossem voor zijn operatie?
Het is het shetlandpony of een dwergpony die op de bus mag?
En Is bergop werkelijk lastiger dan te voet ?

PS: het kerstfeestje is 21 december
Met vriendelijke groet
Jats,mari en migiel

Aspi’s
-

Chiro Kalender
2 dec
Chiro
6 jan
Geen chiro
3 feb
Chiro
3 maart
chiro
7 april
Geen chiro
5 mei
Chiro
2 juni
Chiro

9 dec
Chiro
13 jan
Chiro
10 feb
Chiro
10 maart
Geen chiro
14 april
Paasweekend
12 mei
Chiro
9 juni
Chiro

16 dec
Chiro
20 jan
Schaatsen
17 feb
Chiro
17 maart
Chiro
21 april
Geen chiro
19 mei
Chiro
16 juni
Chiro

23 dec
Geen chiro
27 jan
Chiro
24 feb
Geen chiro
24 maart
Chiro
28 april
Chiro
26 mei
Chiro
23 juni
Chiro

30 dec
Geen chiro

31 maart
Chiro

30 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:

Speelclub: 26 december (16u-20u)

Rakkers: 29 december (12u-17u)

Toppers: 23-24 december (17u-9u)

Kerels: 21-22 december (19u-10u)

Aspi’s: 21-22 december (19u-10u)

Aan iedereen een fijne kerst en prettige feesten!!

Activiteiten Kalender
Deze activiteiten komen er nog aan!
•
•
•
•
•

Spaghettiweekend 22/02-23/02
Quiz 08/03
Kampvoorbereidingsweekend: 05/04-07/04
Paasweekend: 12-14/04
Kamp: 11-21 juli

Kinderfuif
Ook dit jaar was er weer een spetterende editie van onze kinderfuif!
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 met zijn zwarte
pieten weer naar de chiro. Na een
voormiddag waar we veel chiroliedjes en
sintliedjes hebben gezongen was er van die
heerlijke 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!

Bivak-teaser

Het is nog vroeg maar we willen jullie deze mooie sfeerfoto van onze
kampplaats in Veerle voor deze zomer zeker niet onthouden.
We gaan dit jaar van 11 juli tot 21 juli op kamp naar de lokalen van de chiro in
Veerle. Dus stip deze datum alvast in grote rode letters aan op jullie kalender!!!
Dit jaar is er geen bezoekdag.

Spelletjes

spongebob kan nog wat kleur gebruiken!

Spelletjes
De drie koningen zoeken Jezus.

Help jij hen met hem te vinden?

Wist-je-dat
1. De boer zei dat het leven voor de rappe is?
2. En hij daarna zijn tractor in 2de fitesse stak?
3. Het komende keti en aspikerstfeestje gevuld zal worden met soortgelijke mopjes?
4. We waarschijnlijk 3 kerstfeestjes ermee kunnen vullen?
5. Niet alle mopjes altijd even waarheidsgetrouw zijn?
6. Leiders Simon en Seppe V dit kunnen bevestigen?
7. Leider Seppe V zelfs zijn tractor sinds die bewuste dag niet meer durft in 2 de steken?
8. De tractor anders te rap rijd?
9. Leider Wannes eigenlijk security was op onze ORCHI fuif?
10. Hij mensen moest fouilleren?
11. Hij sommige mensen wel heel grondig deed?
12. We nu enorm veel vrijwillige leiders hebben om volgend jaar ook security te zijn?
13. We dit jaar wederom een schitterende ORCHI hadden?
14. De jongensleiding ietsje te graag pudding eet?
15. Er dan niet altijd voor iedereen overblijft?
16. 6 kis is niet zeitn boer?
17. En ne gink vo de 7de ki vo zen camionrijbewijs?
18. Leider Jelle toch wel al wat versleten begint te graken?
19. Hij overal manquementen begint te vertonen?
20. Leider Victor de 2de Dimi begint te worden?
21. De groendienst dit jaar met een record aantal leden is?
22. Ze dan ook zeer veel zullen doen dit jaar?
23. De hagen rechter dan ooit geschoren zijn?
24. En de pelouse strakker dan ooit is afgereden?
25. Leider Jasper zich al eens durft misrekenen op een fuif?
26. Leider Jelle nu overal op straat aangesproken wordt als “voorzitter”?
27. Leider Olivier nu zonder handen de berg op kan fietsen?
28. Hij daar zeer tevreden over is?
29. We leider Sam de komende 5 jaar nu weer niet meer zullen zien?
30. Hij de hele tijd in zijn bed zal liggen wenen?
31. We gelukkig een interim-hoofdleider in dienst genomen hebben dit jaar om Sam toch
te kunnen vervangen?
32. Leider Michiel en leider Wannes soms mensen tegenkomen in houdingen, plaatsen
en op momenten waar ze ze niet verwachten?
33. Leider Lennart de laatste tijd vlot op school geraakt?
34. Hij nu zelfs tijd heeft voor andere dingen tussen in?
35. Leider Renke en Leider Wout nu ook op hun gemak zijn?
36. We een nieuwe manier gevonden hebben om Leider Jelle rapper te laten drinken?
37. Leider Mats nu met de moto rijd?
38. Hij gaat omhoog, hij gaat omlaag, hij rijd vlug, hij rijd traag, hij rijd alleeeen op de
mooootooooo!?

39. Hij die moto dan ook naar zichzelf vernoemt heeft?
40. Je voor alle baar-plaatsingen groot of klein je bij leider Niels moet zijn?
41. Leider Jelle soms al eens tegen iemand zijn kar durft rijden?
42. Het meestal tegen Leider Sam zijn kar is?
43. Leider Jelle ook eens naar La Swane wil?
44. Maar hij nog computerwerk had toen de andere leiding daar waren?
45. Leider Simon nu zelf een cafe zal beginnen?
46. Hij enkel nog eens moet denken hoe hij die zal inrichten?
47. Het allesinds niet door architect Sam zal zijn?

