Hartendiefje

December-Januari-Februari

Voorwoord
Dag vriendjes en vriendinnetjes!
Wanneer we dit verslagje schrijven, is het een prachtige nazomerse dag, terwijl we moeten
nadenken over een verslagje van winterachtige Chirozondagen.
De start is weer genomen, enkele nieuwe gezichten zijn nu ook lid van onze grote familie!
Na het showen van onze jeugdbewegingsoutfit op school/werk hebben we Christus Koning
in het verschiet. Zondag 23november zijn jullie vanaf 09u45 welkom aan de Chirobouw. De
dag begint met een Eucharistieviering waar ouders, oma’s & opa’s, gewoonweg heel de
familie welkom is! ’s Middags gaat de pompoensoep van Gunther en Cindy, de VB’s van de
meisjes, zeker smaken samen met lekker warme chocomelk! In de namiddag spelen we dan
één groot spel met de Chiromeisjes! Kortom, een topdagje!
Zoals je kan zien in de kalender gaan we regelrecht door tot de kerstvakantie met Chiro
geven! Enkel rond de feestdagen houden we een korte adempauze!
Januari is voor de hoger-onderwijs-studenten examenmaand, dus bepaalde groepen zullen
aspiranten als leiding krijgen, zodat zij als interimleider een beetje ervaring kunnen opdoen!
Verder kunnen we al vermelden dat ons jaarlijkse bivak doorgaat van 20 tot 30juli te….
Helaas, dit blijft nog een geheimpje! Tip: deze stad was al bekend bij de Romeinen!
We beginnen dit jaar ook met een nieuw initiatief, een Ruildag! Op de volgende zondagen
kan iedereen oude Chirokleren die niet meer passen, na de Chiro binnenbrengen. Op 16
november mag iedereen komen neuzen tussen alle deze spullen. Alles wat past mag je
gewoon meenemen. Heb zo iets van ‘WAUW gratis kleren?!’, dan mag je altijd een vrije
bijdrage in het spaarpotje steken!
Zoals je al opgemerkt hebt, staat er geen dianamiddag gepland. Na de lage opkomst van
vorige jaren gaan we het concept aanpassen. U hoort er nog van!
Tenslotte willen wij eens polsen of er interesse is voor een SMS-dienst. Dringende zaken
kunnen zo gemeld worden (als je je zwemgerief moet meebrengen bijvoorbeeld). Iedereen
mag zich aanmelden door een smsje te sturen naar 0475/35 78 46 met naam van je kind.

Zo, een hele boterham precies! Desalniettemin wensen we jullie een prachtig jaareinde met
veel liefde, vrienden, mooie schoolprestaties en leuke Chiromomenten in 2015!
Tot de volgende zondagen
De Leiding en zijn VB

Kalender

Zondag 30 november

…………….………………………………… Chiro

Zondag 7 december

…..…………………………………………… Chiro

Zondag 14 december

…………………….………………………… Chiro

Zondag 21 december

…………………….……………….. Geen Chiro

Zondag 28 december

…………………….……………….. Geen Chiro

Zondag 4 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 11 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 18 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 25 januari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 1 februari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 8 februari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 15 februari

…………………….………………………… Chiro

Zondag 22 februari

………. Geen Chiro (Carnaval Overpelt)

Beste Pagadders (of mama en papa die het voorlezen)
Hier is dan het eerste verslagje van jullie nieuwe leiders! Gelukkig hebben jullie de zotste,
tofste, leukste, meest ervaren, super gemotiveerde, … leiders. De ene is wat zotter dan de
andere maar toch wel de ideale combinatie voor zo een toffe pagadderploeg .
Wat hebben jullie al gedaan samen met ons deze eerste maanden? Vooral leuke spelletjes
gespeeld, rond de Chirobouw zoals bash glijden toen het nog warm weer was. We hebben
het springkasteel onveilig gemaakt en levend botsauto gespeeld. Kortom hebben we er al
leuke maandjes opzitten!
Geloof ons maar als we zeggen dat onze inspiratie verre van opgedroogd is, er zitten nog
heel veel leuke momenten aan te komen. Bovendien worden jullie braver met de week. Iets
wat volgens mij aan de feestdagen ligt die er aan zitten te komen (cadeautjes!!). Met zijn
allen komen de volgende weken is dus de boodschap! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, er
is plaats genoeg voor iedereen! Zo is het op 23 november Christus Koning, een ganse dag
Chiropret!
Een van de belangrijkste redenen voor kindjes zoals jullie om naar de chiro te gaan is (buiten
de spelletjes, vriendjes en dikke pret) dat we veruit de mooiste uniformen hebben van gans
België! Als er van jullie zijn die er even cool willen uitzien als jullie leiding, dan kunnen jullie
op 16 november eens komen neuzen op onze ruildag! Dan kunnen jullie je eigen uniform
samenstellen uit kleren die anderen te klein zijn. Als jullie zelf zo’n kleren hebben, mogen
jullie die ook natuurlijk komen afgeven aan ons!
Voor de rest kunnen jullie al beginnen aftellen naar het bivak! De 23de juli vertrekken we,
lijkt misschien nog lang, maar is vlugger daar als je denkt!
We hopen jullie in grote getalen terug te zien de volgende weken! Wij zijn er in ieder geval
klaar voor!
De tofste leiding die ge u kunt inbeelden
Wim en Tom!!!

Beste speelclub
Het nieuwe Chiro jaar is weer goed gestart, met jullie nieuwe leiders
zijn wij al zeker dat we er weer een topjaar van gaan maken. Maar de
leiders zijn niet alleen nieuw! Onze speelclubgroep is weer fors
uitgebreid door heel wat nieuwe leden. En vanaf het begin klikte dit
goed! Er zijn al weer heel wat Chiro zondagen voorbij met de leukste
activiteiten. De grote zandberg is toch altijd een toffe activiteit. Met
sneeuw plakjes en een top parcours ging dit vlot naar beneden! Over
onze succesvolle ruiltocht mag niet gezwegen worden. Elk huis waar
er iets te vinden was, werd er aangebeld. Het ei waar we mee
begonnen werd al snel geruild andere spullen van chips tot
kookboeken werden er verzameld! Maar het laatste halfuur van de
Chiro werd uitgeven aan het opsnoepen van onze hele buit! ‘Er zal
avonds niet meer veel gegeten worden,’ dachten de leiders! De
zondag van het Halloween weekend was er de super leuke activiteit
pompoenen snijden! Natuurlijk waren alle ouders heel blij met wat
hun zoon gemaakt had! Als kers op de taart hadden de leiders ook
nog die super lekkere pompoensoep gekookt! Ook de volgende
zondagen komen er nog leuke activiteiten aan: de plantjes verkoop,
bijna zoals ruiltocht maar dan gaan we plantjes verkopen. Dan is er
ook nog de jaarlijkse Christus Koning, ganse dag Chiro, met in de
voormiddag mis, ‘s middags lekker soep en chocomelk! En in de
Namiddag een fijn groepsspel! Zo zullen de volgende Chirodagen
weer goed gevuld zijn.
Groetjes van je Speelclubleiders!

Beste Rakkers
De afgelopen weken waren een hele transformatie voor velen van
jullie. Daarom een kort verslagje van jullie spek verse topleiding!
Eindelijk weer vettige spelletjes op de Chiro!
Zo hebben we een moeilijke variatie van bosstratego gespeeld, waar
er wat discussie ontstond over de zichtbaarheid van de vlag. Maar
hey jongens, daarom is het ook een moeilijk variant eh. Aan het
teamwork moet er nog een beetje gesleuteld worden, zo zijn we door
de Toppers meedogenloos ingemaakt met zowel een spelletje
honkbal als met een ruig spelletje voetbal. Hier moet aan gewerkt
worden jongens!!
Waar kijken we dit jaar nog naar uit?...Juist ja, veel sneeuw! Zodat we
veel vettere banen kunnen maken en met highspeed naar beneden
kunnen ‘sliden’ van de berg. Want dat zand was toch maar niks eh.
Ook gaan we het touw eens wat hoger hangen zodat het teamwork
nog wat meer aangespekt kan worden en we eens goed de hoogte in
kunnen gaan. 
Tot hier ons verslagje.
Met veel goesting kijken we uit naar de volgende Chirodagen!
Jullie nieuwe leiding met heel wat verborgen talenten. 
Yoran & Gies

Dag mannnen
Hier een eerste verslagje van jullie nieuwe, fantastische, allerbeste, coole, ... leiders.
En het zal niet de laatste zijn ! In september is het nieuwe Chirojaar en schooljaar weer van start
gegaan. Eerste twee zondagen zaten jullie nog opgescheept met jullie oude leiding. Waarmee jullie
uiteraard ook nog leuke spelletjes hebben mee gespeeld. Dan de volgende zondag speelden jullie het
overgangsspel, om te weten wie jullie nieuwe leiders zouden zijn. Jullie hebben dan kennisgemaakt
met jullie nieuwe, fantastische, allerbeste, coole leiders. Toch een hele verbetering als vorig jaar
ofnie dan ? Ondertussen zijn er alweer enkele Chirozondagen voorbij gegaan en hebben we al véééél
leuke spelletjes gespeeld zoals:
-

-

-

Tennisballengevecht ( eindelijk hebben we weer genoeg tennisballen voor een gans
Chirojaar met dank aan de papa van Jonas.)
Springen van de zandberg, wat jullie zo tof vonden, we zullen nog wel een keer teruggaan als
er een pak sneeuw ligt in de winter.
En we hebben ook al veel gevoetbald he, er zit hennig wat voetbaltalent in jullie groepke dat
hebben we al lang gezien tegen de rakkers die we met ruime cijfers hebben ingemaakt!
Uiteraard.
Dan zijn we ook nog eens naar de landbouwbeurs geweest waar niet zoveel te beleven was
en het overigens ook nog eens slecht weer was. Alleen de hondenrace en de vogels waren
het enigste interessantste wat er te beleven viel daar. Maar we hebben onze namiddag toch
goed omgekregen.
De laatste zondag hebben jullie je zangtalenten eens kunnen tonen. Maar daar moet nog
veel aan geoefend worden. Daarom dat we de volgende weken nog veel gaan oefenen voor
Christus Koning !!!!!!

Wat staat er nu nog voor de deur de komende weken ? Als eerste is het 23 november weer naar
jaarlijkse gewoonte Christus Koning waar jullie al van ’s morgens vroeg naar de Chiro mogen komen.
Dan kunnen we de ganse dag leuke spelletjes spelen met de andere groepen. Maar jullie zullen nog
wel een papiertje van krijgen met meer informatie over die dag.
En natuurlijk ons langverwachte weekendje die we gaan houden in december. Dus hou iedereen het
eerste weekend van de kerstvakantie vrij !!!!!! Wat we dan allemaal gaan doen ? Filmke kijken
(laat jullie voorstellen maar eens horen welke film die jullie het liefst willen zien). Vettig eten,
laaaaat opblijven natuurlijk en nog allerlei dingen die jullie thuis niet mogen doen !!!!
Het wordt zeker een weekendje om nooit te vergeten he mannnen !!!!! Daarom verwachten we dat
iedereen aanwezig zal zijn zodat we er samen met ons groepke een leuk weekendje kunnen van
maken.
Voor de details van het weekendje wat jullie moeten meebrengen enzo, horen jullie nog wel van ons
via facebook ! Zo we hebben alles verteld tegen jullie, anders laten we het nog wel weten !!!
Hopelijk is iedereen zondag weer aanwezig om weer fantastische leuke spelletjes te spelen.

Van jullie nieuwe geweldige leiding
Bram en Lennert

Joooooooo boys!
Jullie Chirojaar als 2dejaars kerel is van start gegaan. We hopen dat jullie
tevreden zijn met de nieuwe leiding? ;) Wij zijn alvast tevreden met jullie als
groep. We hebben de laatste weken al heel wat gedaan, flink meegezongen
met de zangstonde, ons uitgeleefd met een enorme opblaasbal, met banden
van een klein bergje afgerold, enzovoort…
Binnenkort is het weer Christus Koning, DE LEUKSTE ACTIVITEIT van het jaar.
We verwachten dus natuurlijk dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn. Net zoals
iedere week, elke zondag ist chiro he niet zoals KSJ KSA en andere BLA BLA BLA
te lui zijn iedere week activiteit te doen. DUSSSSS elke zondag KOMEN!!!!!!
Tegen de examenperiode wordt het een beetje druk voor jullie leiders, daarom
dat we dan waarschijnlijk is op een zaterdagavond Chiro zullen geven ipv
zondagnamiddag zodat we keihard onze boeken in kunnen duiken!

Ej hoddoch he. Houdoe. Joeeeeeeeeeee
Steven & Joren

DAG LIEVE ASPIRANTJES!!!

Nog eens een verslagje van jullie schattige leiders! Ondertussen zijn er al heel
wat ontwikkelingen geweest in jullie laatste ledenjaartje, wat normaal gezien
wel het beste moet worden! Ons extra buitenlands kampje heeft zijn
bestemming gevonden, KROATIE! De datum ligt vast, de plannen en activiteiten
gaan zijn vorm krijgen, er is maar 1 aspect waar we nu aan moeten werken, en
dat zijn onze fondsen! Ook al hebben we een spaarplan gestart, zodat het nog
wat goedkoper gaat uitkomen, zullen we toch nog wat centjes moeten
inzamelen. De halloweentocht kon toch al niet afgebroken worden zonder ons,
maar dit kon ook beter!
Het is tijd dat we eens helemaal in gang schieten, brainstorm samen, schrijf
plannen uit, neem het initiatief over want zonder jullie kunnen wij ook niet op
vakantie gaan! Het is echt tijd dat we in gang schieten, en zoveel mogelijk geld
verzamelen ziet het er toch al iets beter uit! Als we er nu samen goed voor
werken, kunnen we er een onvergetelijk jaar van maken, met twee prachtige
kampen, waarna we elkaar waarschijnlijk wel kotsbeu gaan zijn, maar toch in
de leidingsploeg gaan belanden!
Maar gelukkig is dat laatste nog wat ver van jullie bedje! Nog genoeg tijd om te
genieten, bergen af te springen, lasagna te maken en vette activiteiten op de
Chiro te doen! Wat meer inzet voor de rekening te spekken en dan komt het
helemaal goed! Tot de volgende jongens!!!

Groetjes Jonas en Joos

