Hartendiefje

December-Januari-Februari

Voorwoord
Dag vriendjes van de Chiro!
Zo, de eerste Chirozondagen zitten er weer op! Jullie kennen je leiders ondertussen al wat beter, de
leidingsduo’s beginnen een geoliede machine te worden, de automatisch beginnen er in te komen!
De nieuwe naam van de gemeente is eindelijk bekend... Over een aantal bewogen maanden
gesproken! Hopelijk zijn voor jullie de zondagen even geslaagd geweest als voor ons! Dit komt vooral
door de massale opkomst bij de jongeste 2 groepen, de pagadders en de speelclub! Moge zij het hele
Chirogebeuren leren kennen en gezamenlijk als groep het Chirotraject afleggen! Ondertussen zijn alle
leiders ook rondgeweest bij de jongste groepen zodat jullie een idee hebben wie met jullie schatten
omgaat elke namiddag 😉
Naast Nieuwjaar, Kerstmis, bijkletsen met de nichten en neven, staan natuurlijk ook de
examens in het verschiet! December gaan de Chirozondagen gewoon door, januari draaien
we op een lager pitje. Hier en daar vallen er paar zondagen weg, maar grotendeels wordt de
leemte van de studenten opgevangen door de ‘harde kern’. Er staan dan ook enkele
groepspelen op het programma en tevens ook een heuze filmavond. Met een zakje popcorn
kunnen jullie komen kijken naar jullie favoriete films. Meer info volgt nog.

Het hek is van de dam, maar dat betekent niet dat er niks meer gepland staat de komende maanden,
integendeel zelfs! Naast onze filmavond ligt ook het Keti-Aspiweekend weer in het verschiet. Dit
chirogebeuren zal plaatsvinden in het weekend van 16-18 februari waarin de 2 oudste groepen van
Chiro Overpelt-Centrum zich verbroederen met de andere Chiro’s van Noord-Limburg om nog eens
old school te ravotten. De overige groepen hebben ’s zondags gewoon Chiro. Voor de jongste
groepen, niet getreurd! Het gewest heeft ook aan jullie gedacht! Ergens in april staat er een
afdelingsdag op het programma ter compensatie.
Ook kunnen we het concept Ouderavond al vermelden. Een avond waar de kinderen samen met hun
leiders een optreden geven speciaal voor hun ouders in een specifiek thema. Dit gebeurt om de 2
jaar en is al een jarenlange traditie binnen onze Chiro. Vink dus zeker 10 maart aan en we zien u dan!

Tenslotte kunnen we jullie nog vermelden dat het kamp 2018 zal plaatsvinden van 16 juli tot 26 juli!
De bivakplaats verzwijgen we nog tot eind mei. Dan komen de leiders nog eens langs voor verdere
informatie i.vm. kamp, tot dan hebben jullie dus te tijd om te brainstormen waar we naartoe zouden
gaan. 1 ding is zeker: waar het ook is, het zal weer een onvergetelijke ervaring worden en na die 10
dagen kent heel het dorp Chiro Pelt!
Voor we het vergeten willen we jullie en de gehele Chirofamilie allemaal, geruime tijd op voorhand,
zalige kerstfeesten & een fijne jaarovergang wensen!
Gegroet
De leiding

Kalender

Zondag 3 december

…………….…………………………………

Chiro

Zondag 10 december …..…………………………………………… Chiro
Zondag 17 december

…………………….………………………… Chiro

Zondag 24 december

…………………….……………….. Geen Chiro

Zondag 31 december

…………………….……………….. Geen Chiro

Zondag 7 januari

…………………….……………… Geen Chiro

Zondag 14 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 21 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 28 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 4 februari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 11 februari

…………………….……………………… Chiro

Zondag 18 februari

…………………….………………………… Chiro

!AANDACHT AANDACHT AANDACHT!
Zoals jullie misschien al weten zijn de aspiranten bezig aan hun laatste 2 jaren als lid. Om dit met een
schoone lei af te sluiten, gaan de aspiranten met hun bijbehorende leiding op buitenlands kamp. Ik
hoor het u al zeggen: “Da goat ne hoewep geld kosten” en gelijk heeft u! 😊 Waar gaan wij arme
studentjes zoveel geld vandaan halen? Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! De aspiranten
van Pelt organiseren op 24 februari een spaghettidag om hun eerste centjes bijeen te
verzamelen om de spaarpot wat aan te spijzen.
We garanderen jullie verse spaghettisaus en zelfgemaakte chocomousse voor de liefhebbers.
Sfeer en gezelligheid gegarandeerd EN het is dan ook nog eens voor een goed doel. 2
vliegen in ene klap!
Bij deze, trommel al jullie vrienden, vriendinnen, ouders, grootouders, neven, nichten, oma’s,
opa’s, schoonzussen, vriendinnetjes enzovoort op om samen met ons er een mooie avond
van te maken en de aspiranten weer een stap dichter te brengen bij deze fantastische
afsluiter!

Oei, 24 februari al iets gepland? Geen enkel probleem! De aspiranten hebben hierop
geanticipeerd en verzien daarom ook afhaalspaghetti’s. Deze spaghetti’s kunnen ook nog
steeds op zondag 25 februari tijdens de middag of juist voor de Chiro afgehaald worden.
Ideaal om mee te nemen naar kot of voor een lui lekker avondje.
Hopelijk tot dan en alvast bedankt voor jullie steun!
Veel liefs,
De aspiranten

Hoi pagaddertjes

De tijd gaat snel als het plezant is en dat is nu ook weer het geval, want het is al december
:O. De leiding vindt het al een heel leuk begin van het jaar en de allerleukste dingen moeten
natuurlijk nog komen! Zo hebben we nog een pagadderweekend op de planning staan, een
groepsuitstap samen met de andere groepen, er komt nog een filmnamiddag aan… en
natuurlijk niet te vergeten het mega coole super vette kamp!
Maar rustig aan: het duurt nog even voor het kamp er aan komt. We zullen jullie nog
helemaal moeten klaarstomen voor jullie allereerste kamp met de chiro ooit! Als jullie de
vorige maanden al super vonden (hopen wij toch) dan zal het kamp een topeditie worden!
Ik heb ook al gehoord van Jérommeke dat hij het al super vond bij alle kindjes waar hij al
heeft mogen verblijven. Hopelijk kan hij nog veel op vakantie gaan bij jullie!
Groetjes
Jullie leiding: Lode, Jonas en Wout

P.S. Deze rebus is 100% waar :D En gaan jullie ook naar de spaghettidag van de aspiranten?

Dag beste speelclubbers,

Hier is alweer het 2de verslagje van jullie favoriete leiders. Deze keer gaan we eens iets
speciaals doen en hebben we een woordzoeker samengesteld van allemaal activiteiten die
we afgelopen zondagen hebben gespeeld. Veel succes jongens!

(PS: de woordjes die jullie moeten zoeken staan horizontaal en gaan jullie ook naar de
spaghettidag van de aspiranten?)

Dag rakkertjes allemaal!
Hier zijn we weer met ons gez.. geliefd schrijven! We hebben uiteindelijk een mooie groep
met veel vaste waarden die we bijna elke zondag zien terug komen. Dat zal wel zo zijn
redenen hebben! Elke Chiro weer worden er grenzen verlegd en dat prikkelt hen. Of we nu
een zangstonde hebben of gewoon een spikeball set of winkelkar gebruiken, keer op keer
gaan ze lachend naar huis. Ook mentaal krijgen ze uitdagingen voorgeschoteld. Zo ging
Vince helemaal op in het spel en hertelde meer als 10 keer een tamelijk makkelijke
opsomming (leeftijden van alle leiders). Maar waar de een het moeilijk heeft floreert een
ander, zo waren de sudoku’s geen probleem en het alfabet achterstevoren opzeggen ging
wonderbaarlijk vlot. De leiding had er zich niet aan gewaagd en gebruikten dan ook een
spiekbriefje 😊
De hand oog coördinatie daarentegen, die was om naar huis te schrijven.
Alles met de stoel, klinkt saai dachten ze, maar toch hebben we er ons heel de namiddag
mee geamuseerd. Dat Sander maar een halve stoel gebruikte bleek bij de meeste spelletjes
wel effectief te zijn.
En wat als het regent? Dan gaan we gewoon naar de sporthal. Hoepelen, basketballen, een
groepsspel, rond ruiden met een bok of gewoon wat sjotte, iedereen speelde met iedereen
speelclub of rakker dat maakte niet uit.
Al bij al blijven we ons amuseren, dat ze vuil of met schrammen thuis komen zal u
waarschijnlijk niks verbazen, maar ziek? Toen de draaimolen terug van weg geweest was kon
leider Ruben het niet weerstaan. Ook wij zijn ziek naar huis moeten gaan hoor…
Dat was het dan voor deze keer rakkertjes hopelijk zien we jullie volgende zondag weer in
rakkertjesdroomland.
Jullie leiders
Tom, Ruben en Yoran
P.S Jullie gaan toch ook naar de spaghettidag van de aspiranten?

Dag lieve, kleine schattige toppertjes van ons!
Jaja, het gaat snel hé jongens. Al een hele boel activiteiten achter de rug zoals een katapult
maken waar dat leider Tom toch nog echt wel kan van leren. Die mag zoveel zeggen als hij
wilt, maar die van ons ging schoot minstens 3x zo ver! Naast van die gigantische katapulten
hebben we ons natuurlijk ook nog met andere dingen bezig gehouden. Onder meer,
rechtdoortocht. Jongens, wa was mich dat... Daar moeten we eerlijk in zijn, dat was geen
onverhoopt succes. Klagen, zagen, opgeven... Dit is de reden waarom we jullie nu hebben
aangesproken als ‘lieve, kleine schattige toppertjes’ WANT DAT ZIJN JULLIE OOK. Maar maak
jullie geen zorgen jongens, we hebben nog genoeg tijd om van jullie doetjes echte mannen
te maken. Even stoere binken met hetzelfde sex appeal als jullie leiders. We weten niet of dit
mogelijk is, maar we doen ons best.
Naast al ie stoerdoenerij, hebben we natuurlijk ook een zacht kantje in ons zitten. Een beetje
‘nieuwe man’ in ons. Naast al die vettige spelen, ruwe spelletjes hebben we ons ook bezig
gehouden met pizza te maken. Jesse zou zeggen:’ we hemme oeg pizza gemokt en ja die
waren te èten’.
Merci mannen voor de fijne zondagen, laten we op dit elan verder gaan en er een jaar van
maken om nooit meer te vergeten.
Groetjes thuis!
P.S omdat jullie doetjes zijn, hebben we een schattige foto in het verslag gezet. Gewoon
omdat het ook kan. Jullie gaan trouwens toch ook naar de spaghettidag van de aspiranten?

Beste Kerels,

Halfweg het chirojaar ondertussen en wat hebben we wel allemaal niet gedaan en bereikt.
Ten eerste hebben we nu al extra geld voor op tweedaagse. Het gaat dus nu al met zekerheid
een top editie worden dankzij jullie inzet tijdens theater op de markt. We hebben ook al een
stagiair gehad die jullie hebben laten zien hoe er een echte chirozondag uitziet (waarvoor
dank). Voor de rest hebben we al verschillende activiteiten gedaan en geprobeerd om te
doen maar vaak bleek dat jullie toch nog net niet mens genoeg waren. We weten dat het niet
altijd aan jullie lag, maar op momenten had de leiding er ook wel eens moeite mee om een
activiteit te begrijpen.
Geen paniek! Dit leidingsduo is zoals een Diesel. Komt traag op gang, maar eens dat we
vertrokken zijn, dan zijn we niet meer af te stoppen! Stijn en ik hebben nog een halfjaar om
jullie testosteron tot ongeziene hoogtes te brengen. Zo staan er al verschillende dingen
gepland om dit tot een goed einde te brengen. Zo gaan we bijvoorbeeld kennis maken met
iets wat jullie nog niet al te goed kennen, iets waar jullie nog veel over moeten leren maar
toch nooit zullen begrijpen. We verzekeren jullie, jullie zullen in het begin niet weten hoe te
reageren, hoe jullie je moeten weten te gedragen. Haal de wax maar boven, doe jullie beste
parfum maar op en oefen jullie beste openingszinnen maar in want jullie gaan kennis maken
met: MEISJES. Jaja, hierbij geven we een tipje van de sluier. Er staat veel gepland de komende
maanden, waarvan al minstens 1 zondag knisperen. Jullie hoeven je niet onzeker te voelen,
want met deze specialisten van leiders in dit vakgebied kan er niks foutlopen (kuch kuch) 😉
Stijn en ik hebben alvast zin in het vervolg!
Veel liefs jullie leiding

Dag Aspietjes!
Jaja, de tijd vliegt. Het is al weer tijd voor ons tweede hartendiefje, joepieeeeee!
Hopelijk bevallen de eerste leden als ‘oudste leden’ een beetje. Yente en ik zijn in ieder geval al
hartstikke tevreden met ons kliekje. Worden 2 goeie jaren met een goed prachtige buitenlands kamp..
Over buitenlands gesproken, de eerste centjes zijn binnen! Het urenlange afzien in de regen, verlepte
sandwichen moeten eten, een warme choco willen drinken die al koud is eens ge terug op uw plaats
zijt: HET WAS HET ALLEMAAL WAARD. De bal is aan het rollen, nu in een rechte lijn richting een vet
buitenlands kamp. Het volgende projectje is ondertussen ook al weer in volle gang: onze spaghettidag
natuurlijk. Initiatief nemen is niet echt jullie dingen, maar dat komt nog wel..hopen we. Arne en Ward
zouden zeggen: ‘ Komt wel goed zalle’.
Naast al dat organiseren hebben jullie nog wel wat meer educatieve momentjes gehad op de Chiro! Zo
hebben Vince, Karel en Jasperke ondermeer van hun favoriete leider, Gijs alias the beast, geleerd dat
bakken ideaal gaat in een pan, geen oven voor nodig! Moest er dus iemand overwegen om door te
studeren en op kot te gaan, bij deze... Ten tweede heeft Bert zijn roeping gevonden: fuck doorsturen,
pizza’s bakken it will be.
Naast al dat wandelen hebben we ook intensief gezoch naar de beste Romein: wat blijkt? Gijs (leider
wel te verstaan, anders zei ik wel Luc) had op iedereen het nakijken. Zoals een echt Romein verpulverde
hij alle concurrentie in het ultieme eindspel: bingo (al mocht Bert zijn prestatie er ook wel zijn). Over 1
ding zijn we het eens: Yente suckte echt de ballen.
Dit vinden wij een prachtige zin om dit hartendiefje mee af te sluiten: wat een climax seg 😊
Mannen, de eerste 2 maanden vonden we enorm plezant als leiding, merci daarvoor! 1 ding weten we
zeker: dat gaat alleen nog maar verbeteren! (en natuurlijk dat jullie verschrikkelijk tam zijn). Tschüsss!
P.S Moest Karel op de Chiro zijn en je wilt een vragen hoe zijn weekend is geweest, hieronder hebben
we effe de definitie van ‘frezen’ en ‘ploegen’ gezet, zodat iedereen met hem kan meepraten. Daar is
dus wel echt een verschil tussen! We zouden niet willen dat hij zich begint te frusteren in ons (Daarvoor
zijn we hé, dat iedereen zich goed voelt, wat een topleding man man man). Bij deze: vanbuiten leren!
Bedank ons later maar Karel
Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot ploegen vindt er geen
kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd.
Ploegen wordt gedaan om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid of geplant, te keren, te
verkruimelen en proper te maken. (zie foto)

