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VOORWOORD

Beste Chirovriend,
De paasklokken zijn weer daar en dus zitten we wederom ver voorbij
de helft van het Chirojaar.
Maar niet getreurd, het bivak moet nog komen. Wij zijn er alvast
iedere nacht over aan het dromen.
Ondanks corona kwamen we zo vaak mogelijk ’s zondags samen, om
ons van twee tot vijf rot te amuseren. Wat we daar allemaal samen
meegemaakt hebben dat leest u hier.
Sla dus snel de volgende pagina van deze sprokkel open. Leesgenot
verzekerd met hopen!
Wij wensen u veel leesplezier en een vrolijk Pasen,
Groetjes,
De leiding
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CHIROKALENDER
In de kalender staan enkele belangrijke Chirodata. Je schrijft ze best over
in je eigen agenda.
17 april

2021

Pizza & pasta verkoop Aspi’s

30 april – 2 mei

2021

Leidersweekend
(Aspi-dag op zondag)

1 juli

2021

Laatste Chiro (een heel speciale zelfs…)

21 – 31 juli

2021

Bivak Mol*

*Het Bivak gaat door van 21 tot en met 31 Juli 2021. Deze data gelden
voor iedereen! Houd hier rekening mee bij het plannen van uw
vakantie, het zou jammer zijn als zo iemand niet mee zou kunnen! De
Kerels en Aspi’s vertrekken zelfs nog vroeger op voorkamp.
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ITALIAN TAKEAWAY DAY
Omdat Aspi-fuif dit jaar door de coronacrisis niet kon doorgaan,
hebben we besloten om een Italiaanse afhaaldag te organiseren.
Deze vindt plaats op 17/04/2021 op de speelplaats van VBR tussen 14u
en 18u.
Meer informatie vinden jullie op het facebookevenement:
https://www.facebook.com/events/159645979354221
Inschrijven kan via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLX1rs8SEGwh2aZzjYxFN
BTtK6bBR1fcvrCyAMWuEIO0gNiA/viewform
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SLOEBERS
Dag sloebertjes!
Zoals jullie weten hebben we de afgelopen maanden veel mensen van
verschillende culturen uitgenodigd. Zo maakten jullie bijvoorbeeld al
kennis met de smurfen:
Grote smurf en zijn compagnons zijn speciaal voor ons naar het mooie
Diepenbeek gekomen. Toevallig kwamen ze aan wanneer wij een
carnavals Chiro hadden georganiseerd. De kleine smurfen schrokken
wel toen ze al die tijgers, ninja’s en legermannen bij elkaar zagen. Deze
strijders lieten het natuurlijk niet zo maar gebeuren wanneer Gargamel
al hun gewonnen snoep had gestolen. We verzonnen samen met de
smurfen een tactiek om het terug te halen en slaagde hier natuurlijk
ook in. De wijze les van deze Chiro was, vertrouw nooit je vijanden!
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Enkele Chiro’s hiervoor kwamen de Ghostbusters langs. Zij hadden een
telefoontje gekregen van een huisbaas die last had van spoken in het
huis dat hij wou verkopen. Gelukkig konden de sloebers ons helpen
met het wegjagen van de spoken. Ze verzamelde geld en waagde hun
weg doorheen het onveilige huis. Ze slaagden er na veel opdrachten in
om alle enge dingen weg te jagen en terug uit het huis te geraken. De
huisbaas was¬¬ terug opgelucht en de Ghostbusters slaagden weer in
hun job!
We willen jullie ook nog eens bedanken om jullie leider Céderic te
helpen genezen van zijn ernstige slangenbeet. Door de lange tocht met
veel zwoegen en zweten wisten we het tegengif te bemachtigen.
Céderic is dankzij jullie weer kerngezond en klaar om jullie elke zondag
te entertainen!
De leiding kijkt uit naar het verdere Chiro jaar en we hopen dat we nog
veel gekke personages kunnen uitnodigen voor jullie!

Groetjessssss
Jente, Yanni, Céderic & Stef
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SPEELCLUB
Hallo lieve oudertjes en speelclubbertjes, de afgelopen maanden
verliepen zoals een flikkerlicht, iedere week hoopten wij dan ook met
heel ons hart dat onze goede vriend Alexander zijn toespraak niet al te
streng bracht, zodat wij jullie allemaal konden zien op de oh zo leuke
zondagen.
Na veel te veel koude winterdagen niet te mogen ravotten op zondag,
waren wij als leidingsploeg dan ook ontzettend gelukkig dat wij jullie
blije gezichtjes terug mochten verwelkomen! Al moesten we ons deze
weken verdelen in groepjes van 10, toch waren we blij om jullie te
zien! Met een witte achtergrond konden wij terug van start en wij
zochten daarom ook direct naar de grooooootste skiberg van heel
Limburg! Na veel sneeuwpret in de Maten konden we dus ook van een
geslaagde eerste chiro weer genieten. Onze winterpret stopte daar
natuurlijk niet! Want met nog 1 berenkoude zondag te gaan, konden
wij het natuurlijk niet laten om op het ijs te gaan schaatsen. Alhoewel
de ijs smaakjes ondermaats waren en het touwtrekkampioenschap
wegens schwalbes vroegtijdig afgelast moest worden, was dit weer
een geweldig moment voor onze groep!
Toen de zon weer bovenkwam. En de enige ijsjes die te vinden waren
in hand waren. Veranderde onze zondag in een tropische vakantie. Na
een fijne tocht met vele gekke opdrachten konden we in de zon
genieten van 1,2,3 piano in de beek! Dit was zoo leuk dat Finn dacht
dat hij zich in Center Parcs bevond. Gelukkig werd hij op tijd uit de
“wildwaterbaan gehaald”. Storm daarentegen profiteerde meteen van
de gelegenheid om een liter water of twee mee te smokkelen in zijn
botten.
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Na Pieter Timmers stond Tiger Woods op het lijstje. Zo bouwde we de
volgende chiro reusachtige golfterreinen. Gelukkig werden de bruggen
en tunnels hier sneller afgemaakt dan tijdens het Spartacusproject. Dit
natuurlijk omdat onze speelclubbers veel gerichter te werk gingen.
Nu we eenmaal de smaak te pakken hadden, gingen we dieper dan
ooit te voren. Dit keer gingen we niet voor een golfbal maar voor echte
grote Diamanten. Natuurlijk konden de teams elkaar niet te veel rust
gunnen en werden er veel met bommen en lava op elkaars
mijnschachten geworpen. Gelukkig werden er toch nog veel fossielen
en andere waardevolle edelstenen gevonden.
De volgende week bracht prins carnaval ons een bezoek, maar gelukkig
werd hij op tijd weggejaagd door de 4 Ninja Turtles. Want iedereen
weet dat snoep ongezond is! Samen met de Ninja Turtles maakten
jullie veel gevaarlijke zwaarden, bijlen, ninja sterren en vreemde blauw
geverfde bamboestokken. Met deze wapens konden we als 1 grote
groep eindelijk de smurfen samen met hun ongezonde snoepgoed
wegjagen. Nu waren jullie echte ninjas!
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Na al 4 groene monsters te hebben gezien. Konden jullie de volgende
week natuurlijk nog meer aan. Deze keer onder de vorm van Creepers!
Met jullie blaaspijpen kregen jullie de kans om de grote boze
Enderdragon te verslaan. Dit was geen gemakkelijke opdracht,
aangezien jullie eerst goede wapens en bescherming nodig hadden.
Gelukkig waren er al vele Minecraft experts in onze groep en was dit
uiteindelijk een zeer gemakkelijke taak voor jullie.
Alhoewel we maar zeer weinig chiro’s hebben mogen houden hebben
we wel de grootste avonturen meegemaakt. We hopen jullie natuurlijk
ook nog zo vaak mogelijk te zien.

Stay Safe!
Jullie allerbeste leiders
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RAKKERS
Liefste rakkertjes,

Er waren eens maximum 10 kleine rakkertjes met hun 4 geweldige
leiders. Na een 100 jarige slaap waren de stille winterdagen eindelijk
voorbij en besloten de 10 kleine rakkertjes terug naar de Chiro te
komen. De eerste zondag werd van start getrapt met een sneeuwvol
avontuur in het natuurgebied de maten. De 10 kleine rakkers
beklommen de mijlen hoge gletsjers en gleden vervolgens naar
beneden als echte alpinisten. Sneeuw pret op en top.
Het volgende avontuur bevond zich in het oh zo mooi landschap van
het patersbos. Op het ijs gingen de rakkers helemaal los. Sjotten,
glijden en vliegen deden ze graag. Alleen smelte het ijs wat te traag,
hierdoor hadden de rakkers maar besloten om het ijs wat te slopen.
Het mollenseizoen werd weer op gang getrapt, dat hadden de
rakkertjes niet verwacht! Er bleek een verrader in ons midden te zijn,
daarom deden onze hartjes veel pijn. We probeerden te raden wie het
was en dat allemaal door een slechte pas.
Ondertussen waren we de coronacrisis al erg beu, maar helaas waren
er te weinig vaccins en dat vonden we sneu. Doorheen het patersbos
smokkelden we de vaccins binnen, zodat de vaccinaties in Diepenbeek
wat sneller konden beginnen. Wat zijn we toch helden.
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De week erna was de leiding wat verstrooid, waardoor we met
willekeurige voorwerpen hebben gegooid. De spelletjes waren
daardoor een grote soep, maar we hebben veel gelachen als groep.
Rugby spelen met eieren was niet zo fijn, maar het deed gelukkig geen
pijn. #zwak Voetballen met de skippy bal was een beetje raar, hij was
dan ook erg zwaar.
De volgende chiro was het oorlog op de hei en moesten de rakkers
vechten zij aan zij. Voor sommigen verliep de oorlog niet zo goed en ze
verloren dan ook snel de moed. Er werd hard gevochten in het
patersbos de propjes vlogen er op los. De rakkers ontpopten zich als
echte soldaten, maar om vijf uur werd de oorlog achterwege gelaten.
We deden een poging tot kwartet, maar de rakkers beleefden weinig
pret. Hierdoor was het tijd voor een serieus gesprek, maar daarna
vloeide het water rijkelijk door onze bek. Uiteindelijk bleven we
allemaal vriend, maar de preek was wel verdiend
Met deze anekdote is ons verhaal nu gedaan, maar wie weet wat we in
de toekomst nog zullen doorstaan?!

Peace out

Assepieter, de grote boze warson, repeldriesje en de zeven Michieltjes
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TOPPERS
Dag medeleiders, lang geleden dat we elkaar
nog eens hebben gezien, maar toch fijn dat
we met ons vier mogen buitenkomen. Laten
we even wat leuke herinneringen ophalen.
Goh, weet ge nog hoe we met de toppers de
hoogste berg van Diepenbeek hebben
getrotseerd in de sneeuw; de Mount
Demerstrand. Maxim kon zich wel beter wat
warmer aankleden haha, ik krijg al koud als ik
aan hem terugdenk...Iemand trouwens
goesting in een koffie?

Zwijg stil over koffie, weten jullie nog
toen we jachtseizoen in Hasselt Centrum
zijn gaan spelen en er zeker duizend
meisjes in de rij stonden voor een koffie
die wel heeel lekker moest zijn? Wat
bleek? Ze lustten helemaal geen koffie!
Ze kochten de koffie enkel voor een foto
te nemen en gooide deze nadien gewoon
in de vuilbak.. schandalig he Bjarne?
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Amai da’s schandalig ja! Maar ik heb eens
een goeie koffie gedronken in Molenbeek.
Jammer dat Bram de stad toen zo in brand
had gestoken, Sverre was er bijna
geweest. Sindsdien drink ik ook gewoon
ijskoffies, daar verbrand je je minder
makkelijk aan.

Over ijs gesproken, weten jullie nog
dat we maar niet door het ijs zakten
op de vijvers van het patersbos, hoe
hard we ook probeerden. Oh jawel,
Wout had wel goede natte voeten.
Maar als hij wat beter was in Trivial
Pursuit, had hij wel geweten dat het
ijs aan de rand niet zo stevig is.

groetjes, de leiding xd
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KERELS
Dag Kerels en Kerelinnetjes,

Helaas zijn er dit jaar nog niet zo veel chiro’s geweest als we allemaal
zouden willen. Toch waren jullie altijd aanwezig, niet altijd in grote
getallen, maar het is het gedacht wat telt. We zijn samen gaan
schaatsen, samen kou geleden en een week later liepen we al bijna in
onze T-shirt rond. We hebben een zombie-apocalypse overleefd, met
een vlot op de vijver in paterswoods gevaren, een potje airsoft in het
donker, bordspelletjes en nog veel meer spelletjes die nog gespeeld
moeten worden. Trouwens moeten we wel zeggen dat Quinten de
enige echte chiroboy is omdat hij wel elke week aanwezig is. Quinten
word wel op de hielen gezeten door Jonas, die natuurlijk ook 95% van
de tijd aanwezig was. Kyell is te druk bezig met vissen, maar dat nemen
we hem niet kwalijk. Jarod verdwijnt soms helemaal van de kaart,
Kobe heeft andere dingen in het hoofd, Wout is te druk bezig met
studeren (wegens zijn geweldige punten de vorige examenperiode) &
Alexander is balleke shot aan het spelen. Sommige chiro’s waren we
maar met 2, andere chiro’s met 7. Maar plezier, dat hebben we zeker
en vast iedere week wel gehad. We hebben natuurlijk ook het volste
vertrouwen in jullie dat jullie allemaal 6 vriendjes meenemen zodat we
binnekort ook met wat meer mensen kunnen spelen :)

Hieronder volgt een gedichtje door papa smurf
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Smurfbessen zijn blauw
Smurfin is een mooi grietje
Gargamel, ga eens op zoek naar een vrouw
KOM NAAR DE CHIRO OF JE BENT EEN MIETJE

Grts Liam, Vard, Ruben, Bram & Papa smurf
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ASPI’S
Hallo lieve aspi’tjes
Wij hebben elkaar dit jaar jammer genoeg nog niet vaak gezien
.
We begonnen het jaar met slechts enkele chirozondagen na elkaar en
zagen jullie pas in februari terug. Om jullie geheugen wat op te frissen
over alle activiteiten die we tijdens deze lange periode hebben gedaan,
maakten we een leuke woordzoeker voor jullie! Veel plezier met het
oplossen!
Veel coronaproof knuffels en kusjes van de leiding xxx
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SNUISTERIJEN
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TOT SLOT
Zo beste Chirovrienden,
Dat was het weer voor deze Paassprokkel. De volgende Sprokkel kunnen
jullie verwachten in juni. Daarin lezen jullie alle avonturen die we de
komende maanden nog gaan beleven. Ook zal daar alle informatie over
het bivak instaan. We hopen jullie allen te verwelkomen op 21 juli in
Mol!
Vele kusjes en knuffels,
Jullie aller tofste Leiding
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