
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 13 november. De week daarvoor was 

er ook onze megazottespetterende kinderfuif, en daaropvolgend de nog meg-zottere-

spetterendere 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 3 en 4 maart. Met kort daarop 

gevolgd door onze quiz op 23 maart.  

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!  

Kobe 
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RIBBELS 
 

 
Ho ho ho!!! 
 
Het is weer bijna kerstmis en nieuwjaar en….. 
 
bijna kerstfeestjeeeee!!!!!! Jeeeeeej!!! 
 
We zullen ons laten gaan op de zotste muziek en de leukste spelletjes. 
 
Ons kerstfeestje gaat door op dinsdag 27 december van 14u tot 18u in onze lokalen 
van de Chiro. 
 
En zoals ieder jaar is er natuurlijk een thema op ons kerstfeestje. 
 
Haal jullie trainingsbroek maar al boven want dit jaar is het thema bal marginale. 
Kom dus in je ‘chiqueste’ trainingspak. 
 
Maar geen feest zonder cadeaus. Daarom vragen we iedereen die komt om een 
cadeautje van om en bij de 5 euro mee te nemen die we dan zullen verdelen onder 
elkaar.  
 
En op het einde van ons feestje zorgen wij voor een  
grote smulpartij met pannenkoeken. Hiervoor vragen we 3€ mee te nemen. 
 
Zorg dus zeker dat je er bij bent. 
 
We zijn je verwachtende! 
 
Enthousiaste groeten, 
Jullie leiders 
Olivier, Hakon, Louis, Tibe, Wiebe 
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SPEELCLUB 
 

 

Hohoho speelclubbers 

 

Nu het bezoek van de Sint achter ons ligt verheugen wij ons op kerstmis.  

Bij deze nodigen wij jullie uit in onze mooie chirolokalen voor een spetterend kerstfeestje 

aangezien er geen stoute kindjes waren.  

Ons kerstfeestje gaat door op 30 december van 11u tot 16u.  

Een kerstfeestje zonder thema is geen kerstfeestje. Daarom is het de bedoeling dat we ons 

in thema verkleden. Het thema dit jaar is dieren. We gaan er een echte beestenboel van 

maken, woef! 

Kerst zonder cadeaus kunnen we ons natuurlijk niet voorstellen, het is de bedoeling dat 

jullie 1 cadeautje meebrengen voor jullie medespeelclubbers. (maximum 5 euro).  

Wij voorzien ook in een hapje en een drankje, hiervoor vragen wij jullie om 4 euro mee te 

brengen.  

 

De leiders hebben er zin in! Wij hopen jullie allemaal te zien ! 

Om goed in te schatten wat we moeten voorzien vragen we om te laten weten of uw zoon 

al dan niet zou komen. Stuur een mailtje naar leander.deryckere@telenet.be  

Tot dan!!! 

Seppe, Leander, Moreno, Viktor, Jelco 
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RAKKERS 
 

Hohohohoho, dag rakkers!! 

Weten jullie al hoe laat het is of nog niet? Het is weer de tijd van het jaar, jaja kunnen jullie 

het al raden? Jajajajaja het is al bijna weer kerstmis! En door hoort een kerstfeestje bij e 

gastjes! 

Het kerstfeestje gaat door op 26 december van 13u tot 17u. Breng ook allen 3 euo mee 

voor de drankjes en zorg ook voor een cadeautje van 5 euro om je mede-rakkers mee te 

verrassen. 

Vergeet je ook niet te verkleden. Verkleed je in wat je maar wil maar je moet verkleed zijn 

in iets wat begint met de eerste letter van jullie naam. 

Tot dan! 

Groetjes 

Jullie leiding. 
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TOPPERS 
 

Jowhoiheyhallodagdoasiahhmoh toppertjes! 

Wat een jaar al seg! Nu, het beste hebben wij nog altijd achter de hand gehouden voor wat 

nog komen zal.  

Veel mogen we nog niet verklappen maar we kunnen jullie wel al zeggen dat er een 

fantastisch kerstfeestje zit aan te komen!!! 

We kunnen jullie nu saai de datum zeggen maar we vinden dat jullie ook eens moeite 

mogen doen… 

Ontcijfer de code en stuur een bericht naar het nummer dat tevoorschijn komt! Dan zal je 

de link naar het filmpje terugkrijgen!! Succes      

 

ADGA/HB/FH/CB 
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KERELS 
 

 

Dag kerstkindjes, 

 

De kerstperiode is weer vollop bezig daarom hebben wij een heel speciale boodschap voor 

jullie voorbereid. Scan deze QR-code en ontdek de geheime talenten van jullie leiders! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Natuurlijk houden we dit jaar weer een niet te missen kerstfeestje met een 3 gangen 

kerstdiner, een kerstboom vol met pakjes, een afterparty met wilde elfen in overvloed en 

een exclusieve slaap suite waar je veder kan dromen van al deze kerst spectaculariteit!  

Verder info wanneer jullie verwacht worden in het kerstkasteel & dresscode horen jullie 

nog van de trouwe dienaars van de kerstman. 

Kerstelijke groeten,  

Elf Jasper, Elf Victor & Elf Robbe 

(https://www.youtube.com/watch?v=BarupBiT--Y → voor de liefhebbers     ) 
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ASPI’S 
 

 

Leiding: Jupseee Asspiss 

Gasten: Hoe ist? 

Leiding: Met us goed tis lief dajet vraag 

Gasten: Wdj? 

Leiding: Tekstje aant maken gyder? 

Gasten: Vv 

Leiding: Cava meje? 

Gasten: Ja cava en mejoen? 

Leiding: Goed 

Gasten: wuk eet je vanavond? 

Leiding: poteten, gyder? 

Gasten: stutn me prepere 

Leiding: ah, lekker 

Gasten: kzien moe 

Leiding: Gn boys 

Gasten: Gn 

Streaks: 234592130 DAGEN 

Hopelijk is de volgende helft 

van het jaar interessanter 

Deprie Greets, 

Renko, Pol, Player123 
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ACTIVITEITEN 
 

STARTDAG 
Zoals elk jaar start ons chiro-jaar met een spetterende startdag. Deze editie was een 

spetterend succes. “spetterend” kan je letterlijk interpreteren want onze splash draaide 

wederom overuren! Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken! 

 
 
 
 

ORCHI 
Jaja, ook dit jaar was hij er weer onze ORCHI. Ditmaal een knaller van een editie met dj M-

plusive, Bryanort, Pollix en Butnex. Ook op de kinderfuif werd stevig gedanst met dj Jacqline 

en Georgette! Aan iedereen die er bij was, proficiat. Aan iedereen die er niet bij was, oeps 

volgende keer beter! 
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ACTIVITEITEN 
 

CHRISTUS KONING 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt want de sint is ons zeker niet vergeten. Na 

het verwelkomen van de sint hebben we een hele dag plezier gemaakt. Op het einde kreeg 

iedereen die braaf was een cadeautje van sint en piet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJSTAARTENACTIE 
Ook dit jaar werden er plaatsjes vrijgehouden in de vriezer. Onze ijstaartenactie was 

daardoor ook een groot succes, bedankt daarvoor en laat ze smaken!! 
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KALENDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeestjes: 

• Ribbels: Dinsdag 27 december (14u – 18u) 

• Speelclub: Vrijdag 30 december (11u – 16u) 

• Rakkers: Maandag 26 december (13u – 17u) 

• Toppers: Maandag 26 december (19u) – Dinsdag 27 december (9u) 

• Kerels: Donderdag 29 december –  Vrijdag 30 december (uur wordt nog meegedeeld!) 

• Aspi’s: Donderdag 29 december – Vrijdag 30 december (uur wordt nog meegedeeld!) 

 

We geven jullie alvast mee dat het paasweekend zal plaatsvinden van 14 tot en met 16 

april. Dit dus best vrijhouden voor uw zoon!!      

  

Januari: 
o 01 januari: geen chiro 
o 08 januari: geen chiro 
o 15 januari: chiro 
o 22 januari: chiro 
o 29 januari: chiro 

Februari: 
o 05 februari: chiro 
o 12 februari: chiro 
o 19 februari: geen chiro 
o 26 februari: geen chiro 

Maart: 
o 03 en 04 maart: 

spaghettiweekend!! 
o 05 maart: geen chiro 
o 12 maart: chiro 
o 19 maart: chiro 
o 24 maart: Quiz!! 
o 26 maart: geen chiro 

April: 
o 02 april: geen chiro 
o 09 april: geen chiro 
o 16 april: chiro (paasweekend) 
o 23 april: chiro 
o 30 april: chiro 

Mei: 
o 07 mei: chiro 
o 14 mei: chiro 
o 21 mei: chiro 
o 28 mei: chiro 

Juni: 
o 04 juni: chiro 
o 11 juni: chiro 
o 18 juni: chiro 

o 25 juni: laatste chirozondag     

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


     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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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) 
 

Kan jij deze raadsels oplossen? (het antwoord vind je vanonder, ondersteboven) 

1. Ik kom met veel kleuren, zo mooi en helder, ik verander 

zoveel huizen in een prachtig gezicht. Wat ben ik? 

Antwoord: 

2. Waarom zijn kerstbomen slecht in breien? 

Antwoord: 

3. Ik word gehakt, en tegelijk versierd. Wat ben ik? 

Antwoord: 

4. Hoe noem je een sneeuwpop in de zomer? 

Antwoord: 

5. Waarom is de kerstman zo goed in karate? 

Antwoord: 

6. Hoeveel cadeautjes passen er in een lege tas? 

Antwoord: 

 

 

1. Kerstlicht 

2. Ze laten hun naalden constant vallen 

3. Een kerstboom 

4. Een waterplas 

5. Hij draagt een zwarte band 

6. Slechts 1, want daarna is de tas niet meer leeg. 
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SPELLETJE (2) 
 

Leider Kobe was maar weer eens te traag. Help hem leider Renz en leider Wout X te zoeken 

om samen vanille-ijs te kunnen eten op kerstavond. Kan hij leider Leander ook meenemen 

op zijn route? Leider Leander lust dat namelijk ook erg graag en wil uiteraard mee-eten!! 

Antwoord: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


WIST-JE-DATJES 
 

Wist-je-dat…? 

1. Het een spetterende editie was van de kinderfuif? 

2. Er geen stoute kindjes waren? 

3. De Sint en de zwarte pieten veel picknicken mee hadden? 

4. De ijstaartenactie een succes was, waarvoor dank? 

5. De beentjes werden losgegooid op de ORCHI? 

6. De ORCHI dan ook een ‘feesjeeeuhhh’ was? 

7. Leider Tibe zich de vraag stelt, wat jij dan zou doen? 

8. De Belgen niet konden winnen van Marokko? 

9. De gouden generatie eigenlijk op niets trekt? 

10. Dit niet enkel in de voetbal zo is? 

11. Dit ons niet tegenhield om wereldkampioen te worden? 

12. Leider Viktor graag pistolets eet? 

13. Dit dan ook graag toont aan iedereen? 

14. Voor mij een water? 

15. Leider Jasper soms vergeetachtig is? 

16. Iemand een date had met ene Sofie? 

17. Leider Wout x een wilde nacht heeft gehad in Van Der Valck? 

18. Leider Seppe een beetje verlegen was als hij bij de goed heilige man was? 

19. Er een nieuw verbond is opgestaan binnen de leiding? 

20. Dit verbond bestaat uit leider Kobe, leider Wout x, leider Renz en leider Leander? 

21. Leider Jari jaloers is dat hij hier niet toe behoord? 

22. Dit zeer terecht is, want iedereen is jaloers? 

23. Voor mij een water? 

24. Leider Leander nieuwe botjes heeft gekocht? 

25. Leider Viktor knort als een varkentje? 

26. Leider Leander boos is als je in zijn straat parkeert? 

27. Leider Renke een uur krijgt van zijn poep? 

28. Leider Hakon andere oorden opzoekt? 

29. Leider Olivier, leider Renke, leider, leider Jari en leider Seppe weinig tot geen manieren hebben als ze ergens 

zijn? 

30. Leider Wannes zijn ketting strakker om de hals komt zitten? 

31. Leider Victor D graag naar Ethiopië gaat met Hongaarse en Brugse O’neil vesten? 

32. Leider Victor T graag zijn pompen knuffelt? 

33. Leider Robbe graag pannenkoeken eet? 

34. Leider Renz een oude gewoonte heeft afgeleerd? 

35. Iedereen die hier niet mee akkoord gaat moet het voelen? 

36. Leider Jari de WTF-muil vaak nodig heeft? 

37. Leider Bengt gestopt is met paardrijden? 

38. Dit is omdat zijn paard is weggelopen? 

39. Leider Jelco onder de duiven van Leider Leander probeerde te schieten? 

40. Er vier bokkers van leiders zijn, die losgaan op DJ Pombak? 

41. Dit leider Renz, leider Hakon, leider Olivier en leider Kobe zijn? 

42. Deze DJ niet leider Viktor is? 

43. Leider Victor d een DLL heeft? 

44. De regenputten zijn gekuist door de gebroeders Demey? 
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WIST-JE-DATJES 
 

45. Leider Jochen er nog altijd inzit? 

46. De schoorstenen de volgende zijn die worden gekuist? 

47. Deze ook erg heel vuil zijn? 

48. Leider Robbe bij het Duitse leger wil gaan? 

49. Hij hiervoor zijn uitrusting al heeft? 

50. Vooral de helm? 

51. Leider Wout x overlaatst in de beenhouwerij stond met zijn jongste zoon? 

52. Dit toch heel geweune is? 

53. Leider Jasper een panda was? 

54. Hij dan zijn sleutels niet vond? 

55. Hij dus nu een koppige panda is? 

56. Leider Tibe graag zijn bicky burger met mayonaise eet? 

57. Laicey leider Jasper komt wassen? 

58. Leider Wannes tips geeft aan beginnende chauffeurs? 

59. Voor mij een water? 

60. Leider Gaïzka in de LIDL werkt? 

61. Ik wil dat deze parking binnen 15 minuten is opgeruimd? 

62. Wij delen deze parking met andere organisaties (handbeweging)? 

63. Leider Tibe niet graag schipbreukeling speelt? 

64. Leider Vanallemeersch de broer is van leider Seppe? 

65. Leider Kobe zijn kieten al smoet voor het komend kersfeestje? 

66. Leider Jelco heeft slaaptekort, want hij slaapt te kort? 

67. Leider Seppe nog steeds wacht op zijn kerstcadeau van vorige kerst? 

68. Leider Louis zich heeft binnen gewurmd in het koningshuis? 

69. Leider Leander als hoofd van het Belgisch koningshuis, hem hier niet accepteert? 

70. Hij dit kan doen omdat hij Fluppe is? 

71. Leider Wout m beter is in verstoppertje dan Wannes? 

72. Leider Wannes twee rug op de bank heeft staan? 

73. Leider Jelco nog de beesten moet eten geven? 

74. Wanneer hij dit heeft gedaan hij de vaatwasser nog moet legen? 

75. Wij houden van de kletsekop? 

76. Leider Leander graag eens iemand tegen zijn Gillet trekt? 

77. Leider Renz eens vier malloten heeft gezien op een fuif? 

78. Leider Seppe moeite heeft met spreekwoorden? 

79. Leider Jelco een gegeven paard wel in de bek kijkt? 

80. Leider Jari ‘Eye of the tiger’ heeft gedanst op de ORCHI? 

81. Bereal leider Hakon heeft verraden? 

82. Bereal eigenlijk voor niets goeds is? 

83. Voor mij een water? 

84. Tis de manier waarop daj kiekt namie? 

85. Leider Seppe, leider Leander, leider Kobe, leider Renz en leider Wout x stonden te wachten aan de lichten in 

westkerke? 

86. Leider Seppe een mooie bril heeft? 

87. Leider Wiebe de gsm van leider Hakon probeerde te hacken? 

88. Leider Victor t een echt podium beest is? 

89. Leider Jari tussen twee dikke Duitsers zat op het vliegtuig? 

90. Leider Renz nog steeds een mislukte Benteke is? 
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WIST-JE-DATJES 
 

91. Hij toch wel de taak als Big Rom te pakken aan het krijgen is? 

92. De Kloeke kieten het nog steeds goed doen? 

93. Leider Renke nog steeds een water wil? 

94. Leider Viktor eigenlijk nooit iets grappig vindt? 

95. Leider Moreno lijkt op leider Bengt? 

96. Leider Bengt juist een beetje dikker is? 

97. Leider Wannes soms muesli eet en zich hiervoor niet schaamt? 

98. Leider Victor d maar niet slaagt in zijn opzet om leider Renz te helpen? 

99. Leider Renz maar geen muis kan vinden? 

100. Voor mij een water? 

101. Leider Wannes, leider Jochen en leider Renz niets van voetbal kennen in vergelijking met leider 

Leander en leider Olvier? 

102. Leider Hakon lijkt op Kevin de Bruyne? 

103. Hij hierop soms wordt aangesproken? 

104. Dit het laatste wist je datje is? 
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