
RISPRATOKEAS 
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HOOFDLEIDING 
 

Hallo daar beste chirovriend! 

Dat het niet de beste weken en maanden zijn geweest voor ons Chiro-fanaten hoef ik je 

jammer genoeg al niet meer te vertellen. We hebben gelukkig opnieuw met volle teugen 

kunnen genieten van de maanden toen er nog  Chiro was. Daarom kunnen we nu vooral 

terugblikken.  

Terugblikken op ons fantastische bivak in het Limburgse Bree. Terugblikken op onze 

startdag, een als andere jaren hadden we niet, maar dat hield ons niet tegen! We 

organiseerden voor het eerst in de geschiedenis van onze Chiro een ware zomerbar. Wat 

kunnen we er meer over zeggen anders dan dat dit direct een schot in de roos was? 

Hopelijk moeten we het volgend jaar niet meer organiseren en hebben we terug een 

normale startdag, maar als we nog steeds in deze situatie zitten doen we dit graag 

opnieuw. Natuurlijk mag ook ons dorpsspel niet vergeten worden. Met meer dan vijftig 

ploegen kunnen we ook hier terugblikken op een geslaagde namiddag.  

Gelukkig kunnen we ook vooruitblikken. In de kerstvakantie vinden er opnieuw 

kerstfeestjes plaats voor de jongste afdelingen. Sla snel een paar pagina’s om, kijk wanneer 

jouw kerstfeestje plaatsvindt en zoek alvast een cadeau voor jouw medeleden. Jullie leiding 

verwacht jullie talrijk! 

In februari hebben we dan hopelijk opnieuw een fantastisch spaghettiweekend. We weten 

nog niet in welk format het zal plaatsvinden, maar als het doorgaat zal het zeker weten een 

waar smulfestijn zijn (dan misschien wel in de eigen woonkamer).   

Na de kerstvakantie hopen we alvast jullie allemaal weer talrijk te verwelkomen! We zullen 

zien. 

Intussen, hou jullie allemaal goed! Denk aan alle mooie chiromomenten die er nog aan 

komen en geniet van de feestdagen. 

Vrolijke chirogroetjes, 

Jari 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyuLvkczaAhXLLFAKHe7-CK8QjRx6BAgAEAU&url=http://chirohogen.be/chiro/download/chiro-logo&psig=AOvVaw2iE4vFrNTGK5hAu4H1LNBR&ust=1524426460378963


RIBBELS 
 

 

AHOYY liefste ribbels, 

 

We zijn ondertussen al wat verder in ons fantastische chirojaar. Het 

weer mindert misschien wat, maar ons plezier wordt er alsmaar beter 

op. Op .. december geven wij een groot kerstfeest met veel lekkers en 

veel plezier. Jullie worden verwacht op het chiroheem ol t’hope om … 

uur en mogen worden afgehaald om .. uur. Het zal geen gewoon 

kerstfeest worden, maar een kerstfeest voor super stoere coole en 

sterke piraten. Jullie horen het dus goed, haal maar allemaal jullie 

piratenkostuum uit de kast. Neem ook allemaal een cadeautje van 

max. 5 euro mee. 

 

Tot op ons grote feest       

Veel liefs jullie piraten, leiders 

Stan, Victor T, Wout, Victor D en Robbe 
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SPEELCLUB 
 

Woef Woef woef  
Bzzzz bzzzz  
Miaaaauuwww!!!  
  
 

Jaja, je hoort het goed het is al een beestig jaar geweest,       hopelijk zal de 2de helft van 
het Chiro jaar nog leuker, toffer, beestiger worden dan het vorige. Maar voor we hier aan 
beginnen staat er eerst nog een super de lux kerstfeestje te wachten. Dit jaar maken we er 
1 grote beesten boel van dus kom af in je zotste dieren kostuum. Dit op 29 december van 
14u tot 17u. Gelieve ook een cadeautje mee te nemen van max. 5euro. Als je nog aan het 
twijfelen bent of je wel zal komen (wat ons zeker zou verbazen) zijn er hier onder nog wat 
sfeer foto’s van hoe de leiding zich zal voorbereiden.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjezzzz 

Renke, Olivier, 

Matthias, Jochen en 

Leander 
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RAKKERS 
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TOPPERS 
 

 

 

Yeayoo toppertjes 

Dit jaar was een jaar zoals geen ander en daarom krijgen jullie een extra speciaal tekstje van ons. Wij hebben talloze 

acteurs opgebeld om ons hierbij te helpen en het resultaat is subliem.  

Enjoy!!! 

The topperleiding presents: Christmas Tekstje The Movie 

Ga naar deze website: https://youtu.be/eyJ1OIdFDQs 
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KERELS 
 

Hey fa!! Comment çava mejunder ebeetje? “oui çava tres bong met us et avec gieder” 

horen we jullie al denken. Awel met ons ook alles bon in de pantalon wh. Der valt niet veel 

te doen e maar we weten ons toch goed bezig te houden. Jullie leiders hebben zichzelf in de 

lockdownperiode elk een nieuwe hobby gevonden. Ja metdat we nu de zondag geen leiding 

meer mogen geven moeten we andere dingen doen e. 

 

 Ondertussen is leider Jelle beginnen met 

lopen in het weekend en hij is nu 

gekwalificeerd voor de volgende olympische 

spelen. ze noemen hem nu ook wel  

 

                                                        USAIN JELLE   

  

Leider Michiel heeft zich volledig op zijn oude 

gameboyspelletjes gesmeten. (vooral de pokemon 

spellen). En hij heeft nu al een nidoking van level 

46. Ze noemen hem nu ook wel 

 

                                                       KETCHUM ROOSE 

 

 En leider Jari heeft het uit totale miserie maar al in het 

studeren gesmeten voor zijn examens. De geruchten doen 

de ronde dat hij al 3 weken zonder slapen aan 1 stuk aan 

het blokken is. Hij zou al een IQ van 135 bereikt hebben!!! 

Ze noemen hem nu ook wel 

 

                                                                         EINJARISTEIN  

 

 

 We wensen jullie voor de rest nog prettige feesten en we kunnen niet wachten om na 

nieuwjaar zo rap als we kunnen de zondagen weer onveilig te maken! Amuseert junder nog 

en geen corona krijgen e terwijl. veel liefs jullie leiders Jichle, Mariel en Jeli 
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ASPI’S 
 

Juuuu Aspis 

Wat is dat lang geleden! Jullie kennen ons misschien niet meer, dus gaan we ons nog even voorstellen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk zien we jullie nog eens dit jaar! Maar niet getreurd, volgend jaar krijgen jullie nog een kans voor een 

spetterend aspi jaar!!! 

Greetzzz Simon, Kerke en Wout 

 

allo, ik zien Simon. Ik woon 

in Zande, waar dak gern met 

mijn zwiens spelen. Ik wil dit 

jaar zeker nog eens met 

mobiletten rijden. Mijn 

lievelingseten is pita. 

Joww, mijn naam is 

Jasper. Ik goan gern no 

de boltra om het zwien 

uit te hangen. Mijn 

sterrenbeeld is 

boogschutter.   

Hiplahoi, ik zien Wout. 

Ik eetn gern sla. Ik 

zien de besten in 

krachtbal van de drie. 

Mijn lievelingskleur is 

paars. 
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ACTIVITEITEN 
 

Startweekend 

 

Iedereen bedankt om aanwezig te zijn op ons spetterende startweekend. Ook de vele 

inschrijvingen van dit jaar maken het voor ons de moeite waard. Hopelijk was het voor jullie 

ook een zomerbar om nooit te vergeten, voor ons alvast wel! 
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ACTIVITEITEN 
 

 

Jammer genoeg is onze spetterende ORCHI-fuif en kinderfuif van dit jaar niet kunnen 

doorgaan. We hopen dat we volgend jaar dit wel kunnen organiseren en samen met jullie 

er dubbel zo hard van kunnen genieten! 
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ACTIVITEITEN 
 

Christus koning 
 

Normaal gezien komt er op 11 november zoals ieder jaar hoog 

bezoek naar onze Chiro. Doordat helaas Corona roet in het eten 

gooide kon Sint-Maarten en zijn pieten niet langskomen dit 

jaar. Laten we hopen dat we volgend jaar wel weer kunnen 

uitkijken naar een hele dag Chiro om Sint-Maarten te 

verwelkomen.  

 

IJstaartenactie  
 

Dit jaar was het jammer genoeg niet toegelaten om ijstaarten deur aan deur te verkopen. 

Dit is echter een traditie geworden in onze Chiro en we zijn niet van plan om deze te 

stoppen. Dus verwacht ons maar zeker volgend jaar in november met een lekkere ijstaart 

aan jullie deur! 
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KALENDER 
 

  Januari: 
o 03 januari: geen chiro 
o 10 januari: chiro 
o 17 januari: chiro 
o 24 januari: chiro 
o 31 januari: chiro 

Februari: 
o 07 februari: chiro 
o 14 februari: geen chiro 
o 19 februari spaghettiweekend 
o 20 februari spaghettiweekend 
o 21 februari: geen chiro 
o 28 februari: chiro 

Maart: 
o 07 maart: chiro 
o 14 maart: chiro 
o 21 maart: chiro 
o 28 maart: chiro 

 

April: 
o 04 april: geen chiro 
o 11 april: geen chiro 
o 16-18 april: paasweekend 

jongens 
o 25 april: chiro 

Mei: 
o 02 mei: chiro 
o 09 mei: chiro 
o 16 mei: chiro 
o 23 mei: chiro 
o 30 mei: chiro 

 

Juni: 
o 06 juni: chiro 
o 13 juni: chiro 
o 20 juni: chiro 
o 27 juni: laatste chirozondag 

Kerstfeestjes: 

- Ribbels: zondag 27 december (16u – 19u) 

- Speelclub: dinsdag 29 december (14u – 17u) 

- Rakkers: dinsdag 22 december (16u – 20.30u) 

- Voor de andere afdelingen zijn er dit jaar geen kerstfeestjes. 
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   TRING, LEIDING 
 

Ribbels  

Stan Gilles 

stan.gilles@gmail.com 

0471 12 01 22 

   

Victor Tryhou 

victortryhou@hotmail.com 

0494 63 60 63 

 

Wout Vercruysse 

woutvercruysse@hotmail.com 

0496 80 16 20 

 

Robbe Tylleman 

Robbe.tylleman@hotmail.com 

0471 52 38 79 

 

Victor De Moor 

Victordemoor03@gmail.com 

0476 43 21 29 

Speelclub  

Renke Staelens 

renke.staelens@hotmail.be 

0474 17 05 89 

 

Matthias Dedeyster 

matthias.dedeyster4@gmail.com 

0496 95 53 46 

 

Leander Deryckere 

leanderderyckere@outlook.com  

0493 07 93 19 

             

 

Olivier Claeys 

olivierclaeys0505@gmail.com   

0492 72 18 71  

 

Jochen Demey 

Jochentje.demey@mail.com 

0470 09 65 87 

 

Rakkers  

Wannes Pollentier 

pollentierwannes@gmail.com 

0470 25 30 74 

 

Gaïzka Knockaert 

gaizkaknockaert@gmail.com  

0493 70 92 32 

 

Louis Vandekerkhove 

Louisvandekerkhove2003@gmail.com 

0474 53 28 35 

 

 

 

Kobe Verhelst  

kobeverhelst@gmail.com 

0496 40 17 68 

 

Renz Broucke 

renzbroucke@gmail.com 

0470 82 68 32 
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   TRING, LEIDING 
 

 

Toppers 

Seppe Vanallemeersch 

seppe.vanallemeersch@gmail.com  

0474 06 95 55 

 

Wout Van Campenhout 

Wout.van.campenhout@gmail.com 

0476 61 78 55 

 

 

Lennart Demey 

lennart.demey14@gmail.com 

0472 62 06 36 

 

Hakon Verlinde 

hakonverlinde@gmail.com 

0492 50 23 41 

             

Kerels  

 Jelle Staelens                                                                                                                                            

jellestaelens@live.be 

0479 95 51 84 

 

Jari Vandenberghe 

jari.vandenberghe@hotmail.com 

0477 22 84 17 

  

Michiel Roose                                                                                                                  

roosemichiel@hotmail.com                                                                                             

0473 39 89 71                                                        

 

             

 

 

Aspi’s  

Simon Devreker                                                                                                                                                                                                              

simondevreker@hotmail.be                                                   

0478 95 58 52      

 

Wout Meersseman 

woutmeersseman@gmail.com 

0494 39 48 74 

  

 

 

Jasper Vandekerckhove                                                           

jasper.vdk@hotmail.com 

0498 73 97 49  
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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. 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 word 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!  
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WEBSITE 
 

Als je je afvraagt of er nu Chiro is, kan je altijd alles terugvinden op onze website. Je vindt er 

de kalender terug, de telefoonnummers van de leiders, maar ook foto’s van vroeger en nu. 

Surf gewoon simpel naar: www.chirokoekelare.be 
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SPELLETJE (1) 
 

Probeer deze woorden te vinden in de woordzoeker van de chiro. De woorden kunnen van 

links naar rechts, van boven naar onder en diagonaal staan. Veel succes!! 

Aspikot Chirokamp Dikke bertha 

Ijstaarten Groepspel Kinderfuif 

Leiders Paasweekend Spaghettiweekend 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyuLvkczaAhXLLFAKHe7-CK8QjRx6BAgAEAU&url=http://chirohogen.be/chiro/download/chiro-logo&psig=AOvVaw2iE4vFrNTGK5hAu4H1LNBR&ust=1524426460378963


SPELLETJE (2) 
 

Verbind te cijfers van 1 tot en met 62 en maak zo een mooie tekening. 
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WIST-JE-DAT 
 

1. De zomerbar een groot succes was? 

2. Het stadsspel ook in de smaak viel? 

3. Leidej Jenke vlindejtjes in zijn buik heeft? 

4. Leider Olivier kan werken als een paard? 

5. Hij een applaus heeft verdient? 

6. De titanenstrijd tussen leider Jelle en leider Seppe bijna zal losbarsten? 

7. Leider Seppe hier nog maar pas van op de hoogte is? 

8. Leider Jelle hier een voorsprong denkt te hebben? 

9. Leider Jelle alsnog zal verliezen 

10. Leider Michiel een voorstander is van de autoloze zondag? 

11. Hij er dan maar een week van heeft gemaakt? 

12. Je moet opletten als je een deur opent in de chiro? 

13. Er dan soms een verassing uit de lucht komt gevallen 

14. Leider Simon grootse plannen heeft voor volgend jaar? 

15. Leider Wannes en leider Olivier hier deel van uit maken? 

16. Je met gewoon eens vegen al veel kan opruimen? 

17. Als je 2 vuilbakken in de gang zet en een filmpje maakt je niet zoveel opruimt? 

18. Leider Jari boos kan worden als hij zijn computerspelletje niet kan spelen? 

19. Leider Jelle op zijn hoede is als leider Jari boos is? 

20. Een barbecue in de regen ook leuk kan zijn? 

21. Je dan wel moet opletten dat het niet binnen regent? 

22. Leider wout m een post-its kunstenaar is? 

23. Sommigen zijn kunst zien als geldverspilling? 

24. Leider Kobe wilde beloftes doet? 

25. Hij hierdoor een nog grotere mond zal hebben? 

26. Leider Michiel gesolliciteerd heeft om in leider Seppe zijn club te komen? 

27. Leider Seppe hem heeft geweigerd? 

28. Een paaltje hier de oorzaak van was? 

29. De vinten beter zijn dan de vrouwen? 

30. Een boekje zonder wist-je-datjes geen boekje is? 

31. Leider Olivier begonnen is met een gezonde levensstijl? 

32. Hij een applaus verdient? 

33. Leider Seppe begonnen is met een ongezonde levensstijl? 

34. Leider Hakon een nieuwe studierichting zoekt? 

35. Leider Wannes hem een voorlopige oplossing aanbiedt? 

36. Hij uit eigen ervaring spreekt? 

37. Als leiders Simon, Wout m en Jasper van huis zijn de muizen op tafel dansen? 

38. Leider grote Wout nu specialist is in ketchup van de muur schrapen? 

39. Het plafond dan weer niet zijn specialiteit is? 

40. Hij dan maar hulp vroeg aan leider Lennart? 

41. Leider Lennart niet aan het plafond kan? 

42. Leidej jenke gjaag fejojo joche eet? 

43. Leider grote Wout en leider Victor T niet zo graag cadeautjes kopen? 

44. Leider Louis graag reigers spot vanuit leider Jasper zijn auto? 

45. Leider Jelle en leider Wannes nog niet veel hebben kunnen noteren? 
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