rispratokeas

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 ballonnen 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!

Jari

Ribbels
Ribbels,

Wat gaat de tijd toch snel!
Meneertje winter staat voor de deur, misschien ken je hem wel.
Een nieuwe leuke periode van het jaar!
Met hopelijk veel sneeuw zodat we met z’n allen met sneeuwballen
kunnen gooien en sneeuwmannen kunnen maken.
Natuurlijk wordt er in deze periode ook kerst gevierd.
Hierbij geven jullie leiders het gezelligste kerstfeestje van het jaar! Dit
gaat door op donderdag 26 december van 14u tot 17u.
Natuurlijk is een feestje zonder thema geen feestje. Verkleed je dit
jaar dus in het thema ‘dieven en boeven’.
We vragen jullie ook nog om €3 mee te brengen bovenop een leuk
cadeautje van maximum €5! Zo krijgt iedereen een leuk pakje!

Vele groeten van de ribbelleiding!

Simon, Jari, Jarne, Matthias en Kobe

Speelclub
Dag lieve speelclubbers,
We hebben voor jullie een zeer chic tekstje gemaakt
wat onder deze mega coole foto verstopt zit. Als je het
na lang zoeken nog niet hebt gevonden zullen we het
tekstje nog via mail door sturen naar jullie ouders. Veel
zoek plezier!!!

Mats, Lennart, Wout x en grote Wout

Rakkers
Dag megacoole toffe crazy rakkers!

Het is bijna kerstvakantie! Dat wil zeggen dat het kerstfeestje eraan
komt! Jeeeuuuuj! Joepieeee! Kom allen zondag 22 december voor
het grootste feestje van het jaar. Breng ook een schitterend cadeau
mee van ongeveer 10 euro.
De kerstparty begint om 16 uur en duurt tot 20 uur. Dit jaar met een
spetterend thema: dieren! Verkleed je als je favoriet dier en kom het
beest uithangen.
Tip van de leider: Breng een bezoekje aan de dierentuin of de aan
kinderboerderij voor leuke ideeën.
Tot dan!
Jullie beestige leiders
Jelle, Wout, Carlo en Gaizka

Toppers
Jip jow beste Toppers
Wat da vandejoare warm is begonn en koed is geëindigd is bijna
gedoan voor 2019. Jaja junder hoorn da goed uze fantastische über
vet coole chirozondagen. Ma vooraleer da we 2019 goan inzettn,
gawe eerst 2019 afslutn é. Jaja, nie gezeverd. We goan us al
verkleedn voor e dikke party te Chiro Koekelare. In wuk da junder je
goan moetn verkleedn loatn we nog weetn. Dus goa maar al vroeg in
junder bedje krupn de komende dagen daje gereed ziet voor e
vetcool kerstfeestje op donderdag de 26sten december. Dus be there
é gastnn!!!!!

Fantastische kerstmisgroetjes junder leiding
Seppe, Victor en Wannes

Kerels

Yow Gangsters
Tis hier el renco’s , Mister Stanyboy én el
padre de familia Jaspér. De gevaarlijkste
maffia bende van Koekelare en omstreken. Wij
geven een criminele maffia party op 20 en
21/12 vanaf 19u tot 10u. Kom in je beste maffia
kleren af met 10euro (voor de stripers, drugs,
wapens,…) en neem ook een cadeautje mee
(liefst iets legaals van max 10euro.) greetz
de meest buruchte leiders.
p.s: pakt ook een matje, slaapzak, en toiletgerief mee voor
de nacht te doorkomen.

Aspi’s
Allo allo allo gastpi’s ‘ (een mengeling van gasten en aspi’s)
Hier spreken jullie swagyololeiders.
Graag doen wij via deze weg een oproep om met zijn allen naar het nazende (west-vlaams voor
steeds dichterbij komende) kerstfeestje te komen.
Dit kerstfeestje heeft dit jaar ook een datum en een thema, dit laten wij jullie dan ook ASAP ( ass
soon ass possible) weten.
Als locatie probeerden we dit jaar de laladu te strikken maar die was al afgehuurd
om de 87ste verjaardag van Magda te vieren dus zal het dit jaar opnieuw in de
chiro te doen zijn.
Hopelijk zijn jullie er klaar voor om te dansen en te sjansen en zijn jullie
danskieten al ingesmeerd want wij zien het allesinds al zitten. We hebben dit jaar
dj’s like vjoertn en vegas roose al kunnen strikken om te draaien kijk maar.

Zoals jullie kunnen zien en horen wordt het weer niet normaal he. Dus maakt dat gijder daar allen zijt
en vergeet zeker junder goed humeur en beste dansmoves niet
Kus kus van jullie leiders

Milivier en ochiel

Chiro Kalender
 8 december: Chiro
 15 december: De laatste Chirozondag van 2019 “Oooooooh ”
 23 december tot 7 januari: kerstfeestjes (de exacte datums per afdeling
zijn verder in dit boekje te vinden)

januari:
 05 januari: Geen Chiro
 12 januari: Chiro (Schaatsen)
 19 januari: Chiro
 26 januari: Chiro

maart:
 01 maart: Geen Chiro
 08 maart: Chiro
 15 maart: Chiro
 22 maart: Chiro
 29 maart: Chiro
mei:
 03 mei: Chiro
 10 mei: Chiro
 17 mei: Chiro
 24 mei: Chiro
 21 mei: Chiro

februari:
 02 februari: Chiro
 09 februari: Chiro
 16 februari: Geen Chiro
(spaghettiweekend)
 23 februari: Geen Chiro

april:
 05 april: Geen Chiro
(voorbereiding kamp)
 12 april: Geen Chiro
 17 april: Paasweekend
 26 april: Chiro
juni:
 07 juni: Chiro
 14 juni: Chiro
 21 juni: Chiro
 28 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
Vrij 20/12 19u-10u
s’ochtends

Kerels en Aspi’s

Zo 22/12 16u-20u

Rakkers

Do 26/12 14u-17u

Ribbels

Do 26/12 18u-10u
s’ochtends

Toppers

De leiding laat dit nog
weten via mail

Speelclub

Activiteiten Kalender
Schaatsen op 12/01 van
13u30 tot 17u. gelieve 3euro
mee te doen. En als er
ouders zijn die willen rijden
zijn ze zeker welkom.

Spaghetti weekend
op vrijdag 14 en 15
februari. Zondag 16
is er geen Chiro

Activiteiten Kalender

Kinderfuif
Ook dit jaar was onze kinderfuif een
groot succes. Daku aan alle kindjes die
zijn gekoen en hun best hebben gedaan
om zich te verkleden!

Orchifuif
Dit jaar was het
een fantastische
editie van onze
Orchi fuif! Met
een goeie 750
feesthangers
kunnen we met
trots zeggen dat
deze geslaagd
was. Bedankt aan
alle bezoekers en
sponsors!

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!

Wistjedatjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Leider Wannes hier niet staat?
Hier ook niet?
En hier net ook niet?
Leider Renke van baggerbonte schapen houdt?
Je leider Seppe best niet wakker maakt als hij slaapt de laatste tijd?
We denken dat hij soms aan zijn winterslaap begonnen is?
Het misschien ook wel kan zijn hij al zijn krachten spaart voor 4 februari?
Leider Jelle niet meer graag naar de cinema gaat?
Het eten daar slecht is en dat op je maag kan liggen?
Leiders Jelle, Renke en Olivier niet kunnen bouwen?
Het soms eens botst tussen Leider Victor en leider Mats?
Het van leider Jarne meestal maar van 1 kant komt?
Jarne dan meestal wel van de verkeerde kant komt?
Leider Simon weer volledig Zande voorzien heeft van ijstaarten?
Hij wel 1 huis vergeten is?
Simon nog eens zal langsgaan om persoonlijk een taart uit te delen?
Als hij zelf al geen taarten zal krijgen?
Er op google streetview ook een voorang van rechts telt?
Leider Seppe en leider Jarne nu samen de beken van Koekelare vrijwillig kuisen sinds
kort?
Leider Wout X ook in dijken zal rijden?
Leider Wannes hier wel hoort te staan?
Leider Jarne hier?
Leider Michiel nu echt wel de snelste leider in de chiro is?
Een zak chips niet altijd dienst doet om uit te eten?
Leider Olivier als de beste complimeten kan geven?
Leiders Jelle en Jarne de mot hebben in hun zwembroek?
Leider Carlo een slechte smaak heeft qua vrouwen?
Hij al enkele maanden slijk in zijn ogen heeft?
Leider Jasper een zeeklark heeft?
Hij wel maar een strontchaufeur is?
Het sprookje van de rattenvangen op leider Carlo gebaseerd is?
Leider Wannes ook wel ergens een rol speelt in dat sprookje?
Leider Jari sinds kort dezelfde dokter genomen heeft als leider Wannes?
Die dokter een appart dieet voorsteld?
Leider Jelle nu ook bij de caminettenclub hoort?
Leider Carlo goed bezig is met puntjes te verzamelen?
Leider Jari al eens de tent op stelten durft zetten?
Door hem al eens het dak van de tent gaat?
Leider Wannes een nieuwe studierichting zoekt?
Leiders Wout X en Hakon al eens verliezen van een meisje?
Leider Jelle niet?
Hij ze vanuit de hoogte aanvalt?

43.
44.
45.
46.

Dit wel wat bij de haren gegrepen was?
Leider grote Wout met een dief zit?
er soms bedragen van zijn rekening verdwijnen?
Leider Simon de kerstfeestjes al weer ziet zitten?

