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VOORWOORD

CHIROKALENDER
27

december 2018:

Kerstfeestje *14u tot 18u*

30

december 2018:

Geen Chiro

6

januari

2019:

Geen Chiro

2

februari

2019:

Aspi-Fuif

15-17 februari

2019:

Ledenweekend/klein bivak

19-21 april

2018:

Leidersweekend (geen Chiro op zondag)

24

april

2019:

Buitenspeeldag

30

juni

2019:

Laatste Chiro (een heel speciale zelfs…)

21-31 juli

2019:

Bivak*

*Het Bivak gaat door van 21 tot en met 31 juli 2019. 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
Beste sloebertjes,
De eerste maanden van het Chirojaar zitten er jammer genoeg weer
op. In deze sprokkel kijken we terug op alle leuke dingen die we tot nu
toe al gedaan hebben.
De allereerste Chirozondag gingen we bowlen. Het was een spannende
wedstrijd maar uiteindelijk won leider Wout toch met een schitterende
score van 180 punten.
De week erna was het de eerste officiële Chiro met alle nieuwe
sloebertjes. Toen jullie aankwamen was er een trol gesignaleerd in de
buurt van de Chiro. Om deze trol te overmeesteren, moesten jullie leren
hoe jullie moesten vechten zoals echte ridders. Nadat jullie de
ridderopleiding allemaal hadden voltooid, zijn we op pad gegaan om de
vieze trol te verslaan. Die zien we nooit meer terug!
Hierna was het een regenachtige zondag dus kropen we in onze
teletijdmachine en gingen we op safari om echte dino’s te zoeken. Toen
was het tijd om op vakantie te gaan naar Afrika. Op deze lange reis
kwamen we allerlei potjes met ketchup tegen. Door deze te proeven
wisten we welke richting we uit moesten. Eenmaal aangekomen in
Afrika gingen we zwemmen in de Nijl en rollen in de modder.
De week erop vroegen we ons af hoe het is om een echte matroos te
zijn, dus besloten we om onze eigen boten te knutselen. Zo ontstond
een hele vloot aan cruiseschepen die we ten water lieten in de
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diepenbeekse Stiemer. Helaas zonken alle boten en namen we een
frisse duik om onze boten terug te redden.
Op een zondag stonden er opeens 3 gekke mannen verkleed als kegels
op onze Chiro. Zij gaven ons de opdracht om 4 dezelfde objecten uit
andere kampen te gaan stelen zonder dat het andere team dit doorhad.
Toen we eindelijk van die 3 gekke kegels af waren, kwamen er ineens 3
rijke Arabieren die ons meenamen naar Dubai. Zij leerden ons hoe we
de allerbeste thee van de wereld konden maken.
De week erna gaven we Chiro zonder onze leider Dries, die nog bij de
Arabieren in Dubai zat en deze zondag konden we stukken land kopen.
Om deze stukken land te kunnen betalen, moesten we eerst
heeeeeeeeel veeeeeeeeeel geld verdienen zodat iedereen zijn eigen
stukje land kon kopen. Toen spoot de maïsvulkaan enorm veel popcorn
op onze stukken land zodat we ons buikje lekker rond konden eten.
Omdat we gehoord hadden dat Sinterklaas in het land was, besloten we
om allemaal mooie tekeningen te maken en allerlei liedjes te zingen in
de hoop dat hij ook bij ons langs ging komen. En ja, gelukkig kwam hij
ook bij ons langs. Omdat er alleen maar flinke sloebertjes waren, vulde
deze oude, wijze man onze schoentjes met allerlei lekkers.
Om te beslissen welke team van sloebertjes het hardste kon lopen en
het beste kon gooien, deden we een groot bierkaartjesgevecht. Nu we
eenmaal wisten wie het snelste was en wie het beste kon gooien,
wouden we ook weten wie de slimste was. Om dit te kunnen
achterhalen deden we een leuke sloeberquiz. Uiteindelijk bleek dat
iedereen superslim was dus vierden we dit door zelfgemaakte chips te
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eten. Om de zondag helemaal compleet te maken, genoten we nog van
een lekker bekertje warme chocomelk! :D
We kijken alvast uit naar het mini-bivak waar we hopelijk iedereen
terugzien om een onvergetelijke herinneringen te maken.
Groetjes van jullie gekke leiders
Wout, Dries en Bernard
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SPEELCLUB
Lang lang geleden…..
Was er eens een toffe groep, deze werd ook wel de Speelclub
genoemd. Zij beleefde vele toffe avonturen deze duurde telkens drie
uren.
Het begon allemaal op een mooie zondag toen iedereen rustig op het
springkasteel lag. Maar niets is minder waar, toen loerde er opeens
een gevaar. Onze helden moesten zich onderscheiden in twee teams,
de slechten en de goeien maar na een helse strijd verjaagde de goeien
de schurken uit het bos. Hierna konden ze allemaal nog eens gaan
“rusten” op het megacoole springkasteel.
Een volgende dag brak aan maar de gekte bleef nog bestaan. De
helden wouden gewoon gaan spelen op het plein maar de spelen
bleken anders te zijn. Er was namelijk overal een twist waar niemand
iets van wist.
Met de nieuwe dag kwam er weer een zware strijd aan te pas. Dit maal
bevond zich deze strijd niet in het bos maar in de rotondos. De twee
teams bouwden elk hier hun eigen kamp dit bleek een echte ramp. Er
vielen vele gewonden maar dit was iets dat ze wel aankonden.
Met de dauw nog op gras gingen ze kijken wie de beste Pokémon
meester was . Ze bouwde namelijk allemaal hun eigen huis met een
vies dikke kluis. Ze streden keer op keer maar uiteindelijke boeide hun
het geld niet meer.
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Met de ochtendstond kreeg iedereen een blaaspijp in zijn mond. Ze
streden om elkaars vlag te bekomen dit deden ze door ieder telkens
van de troon te stoten. Uiteindelijk bleek er niemand uit te blinken dus
konden ze geen winnaar vinden.
Toen de zon boven het maneschijn verscheen beslisten de helden om
het voor eens en altijd duidelijk te maken wie de beste onder hun was.
Ze gingen allerlei kleine spellen spelen om zo de eer te verdelen.
Uiteindelijk bleek Lucas de uitverkorenen te zijn natuurlijk vond de rest
dit niet zo fijn.
De twee avonturen hierna bevonden de leiders zich in het buitenland
dus zochten ze een helpende hand. Drie chinezen kwamen de leiding
nemen en zo konden de helden zich toch amuseren.
Aan het einde van de leiders hun zware reis waren ze zeer wijs. Ze
hadden vele magische eieren mee deze hadden ze gevonden diep in de
zee. De helden moesten onderling vechten om een ei te bekomen en
zo dan dit ei te laten uit komen.
De laatste dag brak aan maar onze helden waren nog lang niet klaar. In
de regen moesten ze uitmaken welk team het sterkste was, ze vochten
met tennisbal en al. Maar uiteindelijk bleek toch dat….*
*Wordt vervolgd in de PaasSprokkel
Kusjes
Liamus, Kobe-us en Driesius
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RAKKERS
Dag rakkertjes,
Na heel wat plezierige zondagen samen dachten we dat het in deze
sprokkel misschien tijd was voor een korte samenvatting van onze leuke
tijdjes samen (tot nu toe natuurlijk!)
De eerste zondag van september leerden jullie je nieuwe leiding kennen
en stelden we elkaar vlotjes voor. Ook stelden we tijdens deze Chiro
een verlanglijstje op met activiteiten die we dit jaar zeker moeten doen.
Om jullie geheugen te testen speelden we vervolgens een variant op
het Memory-spel. Tijdens dit spel moest er een opdracht worden
uitgevoerd na het omdraaien van 2 dezelfde kaarten/spelen.
Na het geheugen getraind te hebben, was het tijd voor te ravotten. Dit
deden we met een blaaspijpengevecht op de zandbergen van het
patersbos. Maar voor we aan dit epische gevecht konden beginnen,
moesten er nog pijltjes gerold worden. Gelukkig hadden de meesten
van jullie de techniek om deze pijltjes te rollen snel onder de knie.
Tijdens het spel kwamen de leiders erachter dat de Rakkers gevaarlijker
zijn dan ze lijken.
Nadat de Rakkers het patersbos onveilig hadden gemaakt, was het tijd
voor wat denkwerk. Dit hadden ze zeker nodig tijdens het risk-bordspel.
Het doel van dit spel was om het meeste grondgebied te veroveren
zonder zelf manschappen te verliezen. Tijdens het spelen van het spel
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kwamen we er snel achter dat lang stil zitten zeker niets is voor onze
Rakkers. Daarom wisselden we het bordspel af met actieve pleinspelen.
Nadat ze hun hoofd gebroken hadden over het risk-bordspel, was het
tijd voor een nieuwe battle. Dit keer niet met blaaspijpen maar met
Nerf geweren. Bij een gamemode was het doel van het eerste team om
het kamp te veroveren en het andere team moest dan verdedigen.
Een bezoek aan de maten op een warme zondag gaat altijd gepaard
met het bouwen van een dam. Dit deden we dan ook, we kregen zelfs
hulp van de Toppers. Na een hele namiddag zandzakken vullen en
plaatsen in de rivier hadden we naar onze herinnering de grootste dam
in de geschiedenis van de Chiro gebouwd. Hoewel de Toppers hadden
meegeholpen, waren het de Rakkers die het meeste werk hadden
verricht.
We hebben ondertussen al ontdekt dat deze generatie Rakkers zeker
niet de minste zijn maar kunnen ze dan ook de leiders verslaan. Dit
hebben we getest met het spel één tegen allen. Hierbij moesten ze
verschillende opdrachten voltooien zoals een katapult bouwen of op
leeftijd gaan staan op een dunne balk en dit tegen het einde van de
Chiro. Tijdens dit spel hebben de Rakkers ons verrast met hun
kwaliteiten, ze wisten de opdrachten namelijk te voltooien voor 5 uur.
Wanneer Robin klaar was met leren, begonnen Tom en Bram met hun
examens. Tijdens deze Chiro maakten jullie kleine rookbommetjes uit
zilverpapier en pingpongballen. Maar helaas werkten deze niet.
Gelukkig waren er nog veel vochtige bladeren en deze rookten zeker zo
goed.
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Tijdens de eerste Chiro met maar twee leden zijn we uitzonderlijk naar
de Bioscoop geweest. Hier hebben we genoten van Goosbumps 2 en
een lekker waterijsje.
De volgende Chiro waren Bram en Tom gelukkig weer terug. Deze Chiro
kwam ook de sint langs bij ons, zoals ieder jaar. Voordat de Sint kwam
speelden we Viking Kubb en “Big Boody”. Volgens de sint waren jullie
zeer flink (meestal toch) en hij beloonde jullie met wat snoepjes.
De Chiro na sinterklaas was de opkomst van leden maar mager. Enkel
Bram en Lander waren aanwezig (de leiders ook natuurlijk). Dus namen
we deze Chiro rustig onze tijd en speelden we wat gezelschapspelletjes.
En tot slot komen we al op de Chiro van 9 december. De laatste die
vermeld zal worden in deze sprokkel. Deze Chiro speelden we Tetris
met heel wat leuke spelletjes. Bram verstopte zich in een knuffel en
Wout kon hem maar niet vinden.
Helaas stopt het hier voor deze sprokkel. Maar niet getreurd! Het
Chirojaar duurt nog lang en binnenkort komt het klein bivak er al weer
aan. We hebben dus samen nog heel wat leuke tijdjes om tegemoet te
gaan!
-Groetjes Tom, Bram & Robin
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TOPPERS
Dag liefste toppertjes
De eerste Chiro kwamen jullie te weten wie jullie leiding is voor het
jaar. Eerst ontbrak het enthousiasme over wie jullie nieuwe leiding
was, van Remy en Ruben wisten jullie nog niet veel omdat ze nieuwe
leiding zijn vanaf dit jaar. Maar dat veranderde al snel terwijl we bezig
waren met het eerste spel van het super jaar te spelen. Want hierin
leerden jullie jullie nieuwe (megatoffe) leiders goed kennen door hun
koppen te verzamelen. Deze koppen konden jullie dan plakken bij de
eigenschappen van jullie nieuwe leiders. En zo leerden we elkaar al
heel goed kennen. Het beloofde een goed jaar te worden met
legerman, baardman en… ratman?
De volgende Chiro gingen we hierop verder. Jullie kenden ons
ondertussen wel goed maar kennen jullie elkaar wel goed genoeg?
Daarom koos de leiding een mol onder jullie. Deze zou dan de ganse
Chiro alle spelen saboteren, :o. Alles liep dan ook ook mis. De mol
deed zeer goed zijn werk want echt alles liep in het honderd. Zo
stonden we opeens midden in het bos. Hoewel Kyell zeer veel
stemmen verzamelde als mol was hij het toch niet. De echte mol had
zijn werk netjes uitgevoerd, bijna niemand verdacht hem. Hij
verzamelde slechts 2 stemmen. Met zijn rasechte pokerface bedotte
Wout iedereen als MOL!
Enkele Chiro’s hierna regende het wel heel hard. En wij dachten: “Wat
doen we nu?”, want jullie willen altijd actief spelen dus konden we
jullie geen 3 uur lang opsluiten in ons oh zo mooie topperkot. Gelukkig
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had legerman John de perfecte oplossing. Nadat hij zich had
opgewarmd door een frisse duik in een gigantische plas, leerde hij
jullie de kneepjes van het vak legerman. Op het einde van de Chiro
waren we er dan ook zeker van dat jullie ons perfect zouden kunnen
beschermen wanneer er een oorlog zou uitbreken.
In tegenstelling tot deze zeer regenachtige dag was het de zondag erna
zeer zonnig en dat in november. vervolgens trokken we naar het
grootste woud in omstreken, de groene longen van Limburg, de
amazone van de Kempen, de Maten! Hier zochten wat verfrissing in
een beekje. Jammer genoeg stond deze bijna leeg door het warme
weer. Maar gelukkig waren we hierop voorzien. Jullie leiders hadden
namelijk al voordat de Chiro begon een grote doos zandzakjes naar
hier gesleurd. Met deze zandzakken bouwen wij een stevige dam. En
terwijl we aan het bouwen waren zagen we het resultaat, langzaam
maar zeker steeg het beekje. Maar wat duurde dit lang en wat waren
die zandzakjes toch zwaar, en
wat waren sommigen onder
jullie toch lui ;). Gelukkig
waren de rakkers ook daar die
het werk verlichtten voor ons,
want nu moesten we niet alle
zandzakjes zelf verslepen.
Weer een week vliegt voorbij, deze zondag is een speciale dag. Om een
of andere reden zijn er vandaag verrassend veel mensen in korte
broekjes door Hasselt aan het lopen, en dat met het koude weer? John
liep alvast de hele dag rond met een glimlach op zijn gezicht, hij moet
wel heel blij geweest zijn deze dag met zijn toppertjes door te brengen
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(of kwam het eerder door de massale aanwezigheid van de knappe
meisjes?). Ook de mooie presentatrice van qmusic kon niet ontkomen
aan de charmes van onze toppertjes, ze wilden namelijk heel graag
met haar op de foto, wat ze natuurlijk niet kon weigeren.
Wout haalde alles uit de kast en kon zo met blozende wangetjes een
foto met ALLEEN hun tweetjes regelen, oehlala. Ondertussen vond ook
Sem zijn roeping, alleen moet hij nog de kneepjes van het vak onder de
knie krijgen want de meeste burgemeesters staan niet langs de straat.

Enkele nachten later gingen de
geruchten rond dat er weerwolven los
liepen in wakkerdam, maar niemand wist wie! De weerwolven sloegen
nacht na nacht genadeloos toe en overdag werden er steeds meer en
meer onschuldige burgers vermoord. We moesten onszelf bewapenen
met een blaaspijp en enkele pijltjes, of bij sommigen onder ons eerder
losse flodders;). In de padreswoods ontdekten we wie de weerwolven
waren, maar jammer genoeg eistte dit ook veel slachtoffers maar
vooral veel schoenen, broeken en truien die volhingen met modder,
bladeren en prikkende pluisjes.
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Bosstratego of zeeslag? Of misschien beter zeestratego in het bos?
Wat wel duidelijk was deze zondag was dat er een gespannen sfeer
hing, een sfeer waarbij er wel eens enkele boten konden zinken.
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons… veel
pieten? Alle pieten zijn ontvoerd?? Wat nu??? Gelukkig waren de
topperz bereid om de zware opleiding te volgen die nodig was om aan
de Sint zijn zijde te mogen staan. Ondanks de zware cadeaus, de hoge
daken de de grote hoeveelheden (blijkbaar niet-) waterverf (oepsie:p)
was iedereen stuk voor stuk geslaagd een succesvolle hulp te worden
voor de Sint!
De tijd van het jaar is weer aangebroken, AVONDCHIROOOO. Hoewel
jullie hersentjes vermoeid zijn van de examens zorgen we graag voor
de nodige ontspanning. Deze bestond deze zaterdag uit de terreur
bestrijden. Ondanks de vele mislukte pogingen van de terroristen die
vrij onhandig waren met lucifers ontplofte er uiteindelijk toch enkele
steden, en misschien ook een paar blaadjes (die voor leider Robbe
geen probleem waren om te blussen). Toen de leiders de rol van
terrorist overnamen werd het zelfs nog beter.
Regenachtige avond, (blijkbaar aantrekkelijke) rookmachine, DUIZEND
bierkaartjes, heel veel tafels en stoelen en jullie al dan niet tactisch
inzicht. De perfecte samenstelling voor een plezante avond!

Vrolijk kersfeest en een gelukkig nieuwjaar
Kusjes Remy, John & Ruben
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KERELS
Beste kereltjes, in deze kerstsprokkel kijken we terug op de grappigste
en leukste chiro's tot nu toe.. Veel leesplezier! Op de eerste chiro van
het nieuwe chiro jaar moesten jullie opzoek gaan naar jullie leiding. Na
een fietstocht door het wonderlijke Djoppenbeek kwamen jullie
uiteindelijk aan, aan de haven van Hasselt. Daar zagen jullie de jachten
liggen van enkele corrupte Hasselaarse ondernemers, aka Laurens
Ceulemans: 'Wel geld voor een jacht, maar niet voor een fiets', en
natuurlijk ook jullie leiding. We bezochten daarna het computerfestival
en verdiepten ons in al het gratis eten/drinken. De frietjes van de
vinstermikken waren net iets te gezouten maar gelukkig konden jullie
je dorst lessen met een heerlijk alcoholvrij biertje. De week erna
gingen we lekker ravotten aan het kanaal, daar sloegen we een balletje
met de golfknuppel en hadden we veel plezier op onze zelfgemaakte
schommel. Sommigen van jullie wouden hun sixpack aan elkaar
showen en als excuus sprongen jullie erna in het kanaal om te
zwemmen. #waarzijndiemeisjes
De speeltuin van Bokrijk bleek niet alleen voor kleine kinderen leuk,
maar ook voor jullie! Na een leuk spelletje kwamen we ook te weten
dat Nederlanders stickers op rare plekken plakken. Geschokt door dit
tafereel bleven we de week erna gewoon op ons lieftallige heem. Het
begon namelijk tijd te worden om onze pannenkoeken skills eens
boven te halen. We hielden daarom een outdoor cooking session met
als resultaat de overheerlijke honingpannenkoek.
We speelden ook een groots koning-slaaf spel in de maten. Daar
kwamen we tot de ontdekking dat Stef Pipeljos nog veel moet leren
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#chineesjes. Gelukkig was Jordi Martens er om Stef een spoedcursus te
geven, bedankt Jordi. De week erna toverden we de achterste
Rotonde, met de hulp van Jens Meers, om tot een waar zwembad. Na
wat bruine zeep te hebben toegevoegd merkten we dat jullie nog al
vaak op jullie bek gingen. Niet alleen die week maar ook op de
avondchiro met de meisjes ;).
Natuurlijk moesten we ook jullie culinair niveau te weten komen dus
hielden we 'Het groot komen eten spel'. We verdeelden jullie in 4
teams en jullie moesten oftewel een aperitief, voorgerecht,
hoofdgerecht of dessert maken voor jullie leiding. De leiding was zeer
positief over de aangename sfeer die er hing en qua gezelligheid
kregen jullie zeer hoge punten. Zelfs alles was lekker!! Buiten het
rockoptreden van een wulpse vrouw gerekend, die verdacht veel op
Pipeljos leek.

Haddig en vele groetjes van jullie leiding: Jordy racewagen en verbke
69 xxx
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ASPI’S
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SNUISTERIJEN
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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 zeer prettige feesten en een
gelukkig Nieuwjaar!
Vele kusjes en knuffels,
De leiding
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