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VOORWOORD
Dag beste Chirovriendjes,
De bomen hebben stilaan hun blaadjes verloren. Hier en daar dalen al de
eerste sneeuwvlokken neer in ons Belgenlandje. De kachels worden weer
aangestoken en de warme groene chiropulls bedekken de dikke laag kleren
van de leden, om ’s zondags de kou te trotseren. En jawel, met het korter
worden van de dagen is de helft van een nu al onvergetelijk Chirojaar alweer
voorbij. Iedere zondag waren er weer vele leden aanwezig om samen een
knotsgekke zondagnamiddag te beleven, gevuld met de leukste
chiroactiviteiten. Ook onze jaarlijkse Safari-Party bleek wederom een immens
succes; duizenden jonge muziekliefhebbers kwamen samen om te dansen en
te feesten, waarbij een overvloed aan gerstenat vloeide. Daarnaast konden
we dit jaar ook weer onze brunch organiseren en daar werden de maagjes
ruimschoots gevuld met lekkers!

In deze kersteditie van onze Sprokkel kunnen jullie een uitgebreid
verslag lezen van de zondagse activiteiten per afdelingsgroep.
Leesplezier verzekerd voor zowel ouder als lid. Een echte aanrader om
een winterse avond bij het haardvuur nog wat gezelliger te maken. Wij
wensen u alvast veel leesgenot, een hartverwarmende Kerst en een
onvergetelijk Nieuwjaar.
Heel veel warme Chirogroetjes,
De leiding

CHIROKALENDER
5

februari 2022 Aspi-Fuif

25-27 februari2022 Ledenweekend / klein bivak
18-20
6

maart

2022 Aspi-Dag

11-13 maart 2022 Leidersweekend (geen Chiro op zondag)
20

april

21- 31 juli

2022 Buitenspeeldag
2022 Bivak

*Het Bivak gaat door van 21 tot en met 31 juli 2022. Deze data gelden
voor iedereen! Houd hier rekening mee bij het plannen van uw vakantie,
het zou jammer zijn als er daardoor iemand niet mee zou kunnen! De
Kerels en Aspi’s vertrekken waarschijnlijk iets vroeger, dit zal tijdig
meegedeeld worden door hun leiding.
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SLOEBERS
Liefste dagboek,
Vandaag vond de eerste chiro plaats. Ik ontmoette mijn leden van dit jaar en
zij ontdekte wie hun leiders waren. We waren wel ongerust, want er bleek
een wild beest te zitten in het Patersbos. We bereidden ons voor om het
beest te gaan vangen en trokken toen als echte jagers er op uit. Toen we
eenmaal het beest gevangen hadden bleek het Pieter te zijn, die betoverd
was door het opzetten van een vervloekt masker. Toen we eindelijk Pieter
terug hadden, raakte Stef echter betoverd en moesten we hem ook bevrijden
van de vloek. Uiteindelijk hebben we een toverdrankje gebrouwen met
Tristan en het vervloekte masker voor eeuwig begraven. Je kan wel zeggen
dat het een erg spannende namiddag was.
Kusjes
Bram
Hey dagboek,
Deze zondag beleefden we echte piratenavonturen! Twee piraten kwamen
onze hulp vragen om spullen van rooftochten door het patersbos te
smokkelen zonder dat de douane het zag. Uiteraard wouden we helpen,
maar uiteindelijk bleek dat de ene piraat de andere wou verraden en al het
geld en spullen voor zichzelf wilde houden. Samen met de goede piraat
vochten we tegen de slechte piraat en joegen we hem voor altijd weg! Je kan
wel zeggen dat het even storm op zee was!
Knuffeltjes
Stef
Dag allerliefste dagboek,
We waren vandaag aan het spelen aan de chiro toen er plots mensen van het
circus naar ons toe kwamen. Ze waren helemaal in paniek omdat hun
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circusdieren ontsnapt waren! Natuurlijk waren we bereid om hun te helpen
met het vangen van hun circusdieren en dus vertrokken we samen met hun
op zoektocht. We moesten goed zoeken en enkele knotsgekke opdrachten
doen, maar uiteindelijk slaagden we erin alle dieren terug te vangen.
Misschien wil ik later ook wel in het circus gaan werken als clown.
Dikke poen
Tristan
Hey lief dagboek,
Deze week was het geen chiro door Safari-Party. We hebben woensdag de
grote tent al opgezet en vrijdag en zaterdag de hele dag opgebouwd. Het
blijft me elk jaar verrassen hoe we de zaal en de wei kunnen omtoveren tot
een echte Jungle! Tijdens de fuif hebben we hard gewerkt, maar het was wel
ontzettend fijn om te zien hoe iedereen zich amuseerde. Na de fuif ruimden
we nog de hele nacht op tot we klaar waren en toen kregen we frietjes van
bij Ronnie! Ik heb wel nog niet kunnen slapen en ben dus erg moe!!
Slaaplekker
Pieter
Bonjour dagboek,
Vandaag verschenen er ineens echte Vikingen aan de chiro. Ze waren op
plundertocht geweest en hadden een medaillon gevonden. Volgens de
legende was de eigenaar van het medaillon de nieuwe koning van NieuwEngeland en de Vikingkoning vroeg om samen met hem er naartoe te gaan.
Er was echter een slechte Viking die zogezegd op verkenning zou gaan maar
stiekem het medaillon gestolen had om zelf koning te worden. We gingen
achter hem aan en uiteindelijk was er een groot gevecht tussen de
Vikingkoning en de slechte Viking. De Vikingkoning won het gevecht maar
was vergevingsgezind en vergaf de Viking voor zijn fouten. Uiteindelijk waren
we terug allemaal vrienden 12
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Au revoir
Michiel
Liefste dagboek,
Vandaag heb ik iets ongelofelijk meegemaakt op de chiro! Tovenaars
verschenen plots en vertelden ons dat er een slechte tovenaar in het bos zat.
Om die tovenaar te doen verdwijnen moesten we ingrediënten verzamelen
voor een toverdrank … IN HET BOS. We moesten dus de hele tijd voorzichtig
zijn dat die slechte tovenaar niet achter ons aankwam. Uiteindelijk slaagden
we erin om genoeg ingrediënten te verzamelen en brouwden we een
toverdrank. We vonden de slechte tovenaar terwijl hij rare dansjes deed als
een of ander ritueel. We slopen dichterbij en na een gevecht slaagden we
erin hem voor goed weg te jagen.
Tot snel
Pieter
Hey dagboek,
Zoals je weet is de Sint in het land en vandaag kwam hij langs op onze chiro!
We besloten de zware taak van het versieren van de rotonde op ons te
nemen en maakten vele tekeningen die we ophingen aan de muren. Toen
mochten we ook nog onze schoen zetten en zongen we liedjes tot de Sint en
zijn pieten arriveerden. Enkelen van ons moesten naar voren gaan omdat ze
een klein beetje stout waren soms of omdat ze juist super flink waren. We
kregen veel snoep van de Sint waar we onze buikjes rijkelijk mee vulden!
Groetjes
Tristan

Ziezo, nu hebben jullie een blik gekregen in de dagboeken van jullie leiders en
zijn jullie herinneringen aan onze avonturen weer opgefrist! Wij vonden de
eerste helft van het Chirojaar al ontzettend leuk met jullie en kijken al enorm
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uit naar de tweede helft. Vergeet ook niet dat binnenkort ons
sloeberweekend plaats zal vinden en wij hopen jullie daar met velen te
mogen verwelkomen voor een weekend vol leuke activiteiten en gezelligheid.
Warme groetjes en fijne feestdagen,
Marb, Fets, Reteip, Natsirt en Leihcim
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SPEELCLUB
Dag speelclubertjes,
Het jaar is bijna om dus tijd om even terug te kijken naar de afgelopen
chiro zondagen. We begonnen dit chirojaar op 12 september met een
epische Lego build battle waarin teams streden voor de hoogste toren.
Terweil ze moesten oppassen voor de andere teams die met propjes
elkaar aanschoten.
1 week later begon het chirojaar voor iedereen, ook degene die voor
de eerste keer eens kwamen proberen. Deze zondag kwamen enkele
piloten bezorgd vertellen dat ze de bagage van enkele passagiers
verloren waren. Jullie besloten met de groep te helpen en alle bagage
bij de juiste passagiers terug af te leveren.
Na de moeilijke zoektocht was het tijd voor een chiro Hei classic,
bosstratego. Dit was geen probleem voor de speelcub. Jullie hadden
direct door welke tactische zetten er gemaakt moesten worden om het
andere team in het nou te drijven.
Omdat al de leiding druk bezig was met de opruim van Safari-Party
konden wij 3 oktober geen chiro houden. Dit maakten we de week erna
dubbel en dik goed door het kwartetspel in het patersbos te spelen. Al
snel bleek dat dit spel niet uitdagend genoeg was voor jullie waardoor
wij besloten enkele pleinspelen te doen.
Nog geen week later schoten de corona cijfers de lucht in op de VBR.
Hierdoor waren we genoodzaakt weer een weekje congé te houden.
Nu was het tijd om te bepalen wie de sterkste speelclubber was. Wat is
een beter manier hiervoor dan een ladder competitie? Helemaal niets!
Dus werd deze strijd met een laddercompetitie uitgevochten. Hoewel
Jennis verkleed als lieveheersbeestje er alles aan deed om te winnen,
bleek Brend de sterkste speelclubber.
Om de vrouwen chiro wat leuker te maken besloten de jongens een
chiro samen met hun te doen. Wij werden deze chiro ontvangen door
enkele agenten, cipiers en een gevangene en kregen de opdracht zo
veel mogelijk wapens te verzamelen om uit het gevang te ontsnappen.
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Blijkbaar schuilt in elke speelclubber toch een kleine crimineel want
jullie zijn allemaal ontsnapt uit het gevang. Na een epische touwtrek
wedstrijd tussen alle jongens en meisjes, die snel ten einde liep door
een scheur in het touw, kregen we allemaal lekkere Bicky’s om op te
smullen.
28 November besloot Sinterklaas een bezoekje te brengen aan Chiro
Hei. Omdat er geen super stoute kindjes bij ons zitten is iedereen
vooral met veel snoep naar huis gegaan.
De volgende chiro werden we verrast door goudzoekers die
beweerden dat er nog 1 klomp goud in het patersbos te vinden was.
Aangezien alle speelclubbers goud wilden hebben, werd onze groep in
3 teams verdeeld, die door elkaar te saboteren het snelst naar het
goud probeerden te geraken. Na een lange strijd doorheen de hele
chiro werd iedereen beloond met warme Chocomelk!
Hopelijk kunnen we hier volgend jaar nog veel meer nieuwe avonturen
aan toevoegen.
Groetjes
Kobe, Jordi, Andreas, Wouter en Tom
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RAKKERS
Dag rakkers, we hebben ons dit najaar weer geamuseerd. Hoog
tijd dus om nog eens terug te blikken.
We begonnen het jaar met een klassiekertje: pleinspelen. Dit
sloten we af met een goeie pottekestamp in het patersbos.
Cyriel bracht ons toen op het idee om bosstratego te spelen. U
vraagt, wij draaien. Een aantal weken later speelden we
bosstratego. Helaas pindakaas kon Cyriel net die chiro niet komen.
Gelukkig kon Kasper de leegte wat vullen met zijn moppen. Diego
daarentegen liet zien dat hij enorm goed de leiders kon dissen.
De week daarop haalde Wout zijn tekenkunsten boven en maakte
het spel ‘roltrappen roltrappen paaaalingen’. Wie pech had werd
opgegeten en terug uitgekakt door een gigantische paling. We
onthouden vooral dat Giel niet zo van pikant houdt en dat
bouillon wel heeel zout is. Gelukkig kent Storm daar alles van,
want hij wist perfect welke kruiden in welke hoeveelheden goed
zouden smaken op onze pizza’s. We denken dat hij misschien wel
een goede pizzaiolo zou kunnen zijn later.
De week daarop deden we een rechtdoortocht. Nadat we over
hekken klommen, door het bos en door de modder liepen,
kwamen we heel toevallig uit in De Maten. Daar haalden de
Rakkers de beste voetballers in hen naar boven.
Daarna was het tijd voor een groot feest. Het was namelijk
Christus Koning. De grote chiro feestdag. De Rakkers waren dan
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ook in hun beste doen, of kwam dat eerder omdat we samen met
de meisjeschiro een activiteit deden? ;)
Nu Tiger Woods nog even tijd nodig heeft om op zijn oude niveau
te komen, leek het ons ideaal om te gaan golfen. We haalden heel
de kelder ondersteboven om zieke golfbanen te maken. Een hole
in one zat er helaas niet in.
En jaja, ook dit jaar kwam de goede heilige man naar onze chiro.
En ook dit jaar waren er geen stoute kinderen bij, al had hij wel
zijn twijfels over Hugo en Wietse.
Geïnspireerd door Sinterklaas, besloten we de week nadien een
grote (stoom)botenrace te organiseren op de Stiemer. De ene
boot was al wat meer waterdicht dan de andere, maar uiteindelijk
konden toch alle boten gered worden door ‘ijsbeer’ Malick.
Zo Rakkertjes, dat was het alweer voor 2021. Hopelijk zien we
jullie volgend jaar weer met evenveel plezier terug!
Groetjes,
Jullie allerliefsteleukstefijnste leiders
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TOPPERS
Toppers
Zoekt de volgende woorden in onze woordzoeker

p.14 | Kerstsprokkel 2021

Chirojongens Rooierheide

KERELS
??

Beste kerels
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe
Hopelijk zijn jullie ons nog niet moe.
Van drugsbaron, omegle, airsoften of pleinspelen
Slecht weer kan ons geen bal schelen.
Binnenkort komt ons pannenkoekenfeest eraan.
Laten we er samen tegen aan gaan!
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ASPI’S
Sprokkel aspi’s
Liefste aspi’s, ouders en kennissen. Er is alweer een halfjaar voorbijgevlogen
en we zijn al weer wat avonturen rijker met elkaar. Daarom willen we jullie
allemaal beschrijven met een frituursnackje, waaraan jullie ons doen denken.
Stef - lucifer
Vanonder wit als een kipje en vanboven een pittig kort kapsel. Wanneer hij
ervoor gaat dan is het de volle 100% en kan het net op het juiste moment
pikant worden. Een lucifer zoals deze zien we graag elke week terugkomen.
Milan - steppegras
Net zoals een bakje steppegras is Milan ook een bakje met veel inhoud maar
extreem weinig variatie. Hoe vaak je ook een hapje neemt, het blijft elke
week opnieuw naar voetbal smaken.
Thomas - romeo xxl
Als hij nu 30cm zou krimpen dan zou een playboy nóg gepaster zijn. Deze
knul is gewaagd, neemt geen blad voor zijn mondje en weet bovenal zijn weg
altijd terug te vinden naar de vrouwelijke hartjes.
Kjell - boulet extra special bij joppie en fishsticks
Grote bestelling met veel inhoud, of al die inhoud ook gepast is dat weten we
niet maar uw maag zal de eerste uren erna zeker en vast ondersteboven
liggen.
Ruben - bamischijf
Nummerke 32 met rijst aub. Doe ook maar extra groentjes in de bami want
deze gezonde knul vindt zijn weg altijd terug van de appie naar de Chiro met
zijn (elektrische) fiets.
Alessio - mini loempia
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Krokant vanbuiten maar zacht en smeuïg vanbinnen zoals een verse lasagne.
Onder dat laagje fel schuilt een schatje en dat is iets waar elk ander
frituursnackje jaloers op mag zijn.
Viktor - Bakje stoofvlees
Leuk dat het erbij is maar iets te veel geld eigenlijk. Mogelijk ook nog doping
en verboden middelen verscholen tussen de brokjes vet. Pico Coppens zou er
menig vuilzakken voor doorzoeken.
Jonas - Lange hamburger
Braaf, niet te gewaagd, kunt ge niks verkeerd mee doen. Als eerste jaar heeft
hij nog erg veel potentie, wie weet verschijnen er wel nog wat ajuintjes en
sausjes volgend jaar.
Wout - Vervallen playboy
Geliefd onder de net iets meer mature dames, maar denk maar niet dat het
emmentaler 45+ is hoor deze knaap heeft de 18 nog niet gehaald.
Lennert - Gebakken lucht
Emile - Gebakken lucht
Jaan - boulet special zonder special, zonder saus en zonder boulet
Met super veel groentjes
Yanni aka Bicky Crèpke
Jente aka Frietje teveel zout
Remy aka Gespierde kippenbout
Dries aka The one and only Bicky
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SNUISTERIJ
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TOT SLOT
Zo beste Chirovrienden en -vriendinnen,
Dat was het weer voor deze Kerstsprokkel. De volgende sprokkel kunnen jullie
verwachten rond Pasen. We wensen jullie allen een zeer prettige feesten en
een gelukkig Nieuwjaar!
Vele kusjes en knuffels,

De leiding
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