Hartendiefje

Maart – April –Mei

Voorwoord
Beste Chiromakkers
Na een hachelijke periode van 40dagen opsluiting (lees: examens) zijn de leiders terug
voltallig. En we gaan er kei hard tegen aan tot eind mei! De maand juni staat nog niet vast,
maar dat laten we jullie nog op tijd weten! Waarschijnlijk draaien we dan op een laag pitje.
Langs deze weg denken we de Aspiranten voor de vervanging! Zij hebben ook mogen
proeven van het leider zijn, een ideale stage dus voor hun verdere leidingscarrière!
Zoals de meeste mensen hebben wij ook enkele goede voornemens gemaakt: meer
ravotten, meer communicatie via facebook&site, maar het belangrijkste is nog meer pret en
vertier in onze spelletjes! Dus zeker komen in maart tot juni!
Goed, laten we even kijken wat er nog allemaal in het vooruitzicht ligt:
Mixed-up, het project van de jeugdraad met het Valkenhof en de Overpeltse
jeugdvereningen, komt op topsnelheid. In februari een integratiespel, 10mei een groot
slotfeest! Benieuwd of we met z’n allen nog meer vriendjes kunnen maken!
Kampfoto’s, eindelijk zijn de beste kiekjes geselecteerd! Aangezien de Aspiranten nog een
beetje geld in het laatje willen krijgen voor hun buitenlands kamp, verzorgen zij deze avond
op zaterdag 28maart. Met behulp van deze gemotiveerde boys maken we er een groot
Spaghettifeest van! Bekijk zeker de volgende pagina in dit hartendiefje!
Na enkele berichtjes willen we nog eens reclame maken voor de Sms-dienst. Updates
kunnen zo snel bij u geraken. Inschrijven kan nog altijd: Naam van kind naar 0475/357846
De maand april is altijd superdruk omwille van de Nonstopparty. Inkomsten voor het
onderhoud van onze bouw is het doel. Natuurlijk zoeken we ook vrijwilligers die op zaterdag
18april een handje willen toesteken met tappen/inkom/frituren/bonnenverkoop/feesten...
Deelnemerspapieren worden nog uitgedeeld, maar duidt deze avond zeker aan in je agenda!
Verder hebben we in mei nog Jeugdzwemmen (een dag dat de verengingen het zwembad
overnemen), een Leidingsweekend (helaas geen Chiro dan) en de Groepsuitstap. Dit laatste
gaan we samen doen met de Chiromeisjes zodat zoon- & dochterlief tegelijk een ganse dag
van huis zijn. De data van de evenementen vindt u in de kalender, iets verder in het boekje.
Zo, Kamp 2015 te …… komt dichterbij. Zoals eerder vermeld gaan we van 20 tot 30juli. Hou
dus vanaf begin mei tot eind juni je voordeur zeker in de gaten, we komen langs! (Tip: tel de
puntjes en vergeet niet dat er 5 verschillende letters in zitten!)
Als laatste vermelden we even dat onze jaarlijkse barbecue verplaatst is naar 30 augustus.
Ideaal om het nieuwe Chirojaar feestelijk in te zetten als wij voor jullie koken!
Groetjes

De Leiding en zijn VB

Dia-spaghettidag
Men zegt wel eens: de beste reclame is sluikreclame en heel toevallig is deze
voorverkoopkaart in ons verslagje gekropen, de snoodaard!
Om onze Aspikas te spekken, organiseren we een spaghettidag voor jong en oud!
PRIJZEN:
Grote spaghetti met dessert -----> € 10
zonder -----------> € 9
Kleine spaghetti met dessert ----> € 8.50
zonder ----------> € 7.50
Veggie ook mogelijk! Voorverkoop verkrijgbaar via Aspiranten & hun leiders.
TIJDSTIP: 's Middags van 12 tot 15u & 's Avonds van 17 tot 20u
Aansluitend na een heerlijke spaghetti of gewoon bij een drankje kan je de diavoorstelling
met alle foto’s van kamp meepikken. De start is omstreeks 20u, ook in de Chirobouw!
Deze gaat iets of wat interactiever zijn dan de vorige jaren, dus iedereen van harte welkom!
Interesse om met uw bedrijf/zaak de Aspiranten te sponsoren in de vorm van reclame op
dienblad/diashow ? Stuur een mailtje naar joskewilms@hotmail.com & krijg een gratis
eetkaart in de plaats!
Kan u helaas niet op zaterdag 28maart? Gelukkig zijn er nog steunkaarten ter beschikking die
we graag bij u langs komen brengen! De foto’s komen nog op onze facebookpagina!

Kalender

Zondag 1 maart

…………….………………………………… Chiro

Zondag 8 maart

....…………………………………………… Chiro

Zondag 15 maart

…………………….………………………… Chiro

Zondag 22 maart

…………………….………………………… Chiro

Zondag 29 maart

…………………….………………………… Chiro

Zondag 5 april

…………………………. Geen Chiro (Pasen)

Zondag 12 april

…………………….………………………… Chiro

Zondag 19 april

..………….. Geen Chiro (Nonstopparty)

Zondag 26 april

…………………….. Chiro (Groepsuitstap)

Zondag 3 mei

………... Geen Chiro (leidingsweekend)

Zondag 10 mei

……………… Chiro (slotfeest Mixed-up)

Zondag 17 mei

…………………….………………………… Chiro

Zondag 24 mei

…………………….…………………………. Chiro

Zondag 31 mei

…………………….…………………………. Chiro

Zondag 30 augustus

…………………….…………………………… BBQ

Dag beste pagaddertjes!!
Hier is weer een verslagje van jullie leiding! Het Chirojaar schiet al aardig op, het
volgende boekje dat jullie zullen krijgen zal al verklappen waar we op kamp gaan!
Maar eerst nog een paar maandjes Chiropret op zondag, met het geweldig goede
nieuws dat leider Tom terug is! Laat ons zeggen dat de pret terug kan beginnen ;).
Toch nog effe danku zeggen aan Gijs en Yente die heel hard geprobeerd hebben om
even goed leiding te geven zoals wij dat doen. Nog een jaartje oefenen en dat komt
zeker in orde 
En pret hebben we de voorbije maanden al gehad! We hebben eerst ons lokaal wat
aangepast. Tal van schilderijen maken de muren mooier en als we vanaf nu moe zijn
kunnen we even uitrusten in ons nieuw ballenbad! Bovendien zijn we op tocht
geweest en hebben we inspiratie opgedaan bij de standbeelden op de nieuwe markt.
Ook de actieve spelletjes kwamen aan bod. Een mini versie van rugby maakte
duidelijk wie de sportievelingen van de groep zijn en we weten nu ook dat als we nog
een spelletje frisbee spelen we eerst aan de techniek moeten werken. Op een
gegeven moment hebben jullie het zelfs tegen de leiding opgenomen om soep te
verdienen! Gelukkig was de leiding toen in een mindere dag, anders hadden we
allemaal honger gehad. We beloven ook dat we niet tegen jullie mama zullen zeggen
dat jullie de soep op de Chiro eigenlijk lekkerder vonden als thuis, dat blijft ons
geheim (tenzij ze dit verslag lezen natuurlijk).
Onlangs hebben we ook nog bewezen dat Chiro niet voor dommeriken is toen we de
ganse zondag een raadsel hebben opgelost. Alhoewel velen dachten dat het
antwoord “draak” was (hé Sander ), zochten we toch “vliegtuig”! Proficiat aan
Menno en Jobbe dat jullie toch wisten waar we het over hadden!
Het is duidelijk dat jullie een leuke bende zijn waar we al veel plezier mee hebben
beleefd. We kijken al uit naar de volgende maanden en zeker naar het bivak!
Tot zondag!
Tom en Wim

Beste speelclubs,
We hebben er weer een aantal leuke Chirozondagen op zitten, hoewel het
spijtig genoeg een paar weken geen Chiro was.
Ik denk wel dat jullie in plaats van die Chironamiddagen veel cadeautjes hebt
uitgepakt en lekker hebt gegeten, wij alleszins wel!
Na de afgelopen zondagen hebben we heel veel spelletjes gespeeld,
vermoeiende, leuke, uitdagende spelletjes.. Van alles wat! Laatst hebben we
met een tractorband van de heuvels achterin het Pelterke gerold.. Enorm leuk!
Jullie leiders hebben zich toen ook goed geamuseerd en zichzelf ook een paar
keer laten rollen..
Ook hebben we met de blaaspijp op elkaar geschoten met ons vies, zwart deeg!
Het koude weer buiten, blote benen en hard deeg is toch wel een pijnlijke
combinatie zoals we mochten voelen.
Na al die spelletjes hebben we ook ondervonden dat jullie al een heel mooi en
hecht groepje vormen waar iedereen, stoer of stil, rustig of wild er bij hoort.
Houd da vol hé mannen!!
Wij kijken alvast uit naar de rest van het Chirojaar en hopen dat iedereen blijft
komen en met ons nog veeeeeeeeeeeeeeeel activiteiten kan en mag spelen!

Jullie leiders
Ruben en Martijn

Beste rakkertjes
Jullie denken nu zeker van: Ooh hier zijn onze leiders weer met hun stom
boekje.. HÉHÉ ! Maar lees ons verslagske toch nog maar eens!
We weten ondertussen nu al dat een rakker nooit pijn heeft.. En ook altijd even
graag mee doet! Toch amuseren jullie je elke zondag, OFNIET??!
Leuke spelletjes spelen, soms wat actiever dan de andere, maar dat heeft ook
zijn leuke kanten?! Bijvoorbeeld als we het te koud vinden, een goei potje
kaarten bij de verwarming! Of wat teamspelletjes in ons lokaal. Of als jullie wat
te lui zijn om naar het bos te wandelen dan brengt liefste leider Gies jullie wel ..
(Leider yoran heeft geen rijbewijs, dus hij kan er ook van profiteren!)
We zullen zeker de komende weken nog veel leuke activiteiten doen, en jullie
eigenlijk al zowat lichtjes opleiden voor een geweldig kamp dat er weer aan zit
te komen! En waar jullie rakkers de leukste dingen gaan doen (zoals altijd) ;-p
Wij hebben er alvast super veel zin in, en natuurlijk ook in alle zondagen die nu
nog volgen!

Zo, nu jullie toch vinden dat wij zagen (zoals jullie altijd zeggen), zullen we het
hier maar bij laten en hoeven jullie niet meer dan dit te lezen (je moest er maar
eens moe van worden eh :D)

Cheers!
Leider Gies & Leider Yoran

Yoooooooooooo red army
Hier zijn de jullie saaaie leiders weer haha Jaja we zitten weer in de helft van het
Chiro jaar en kamp komt al weer iets dichter. Dus begin maar eens wat ideeën op te
doen wat jullie nog graag wil doen voor of tijdens kamp! Laat maar weten he jongens!
We hebben toch weer van alles wat gedaan: we zijn een keer gaan bowlen onder de
examens met de diegenen die toch nog zijn gekomen, hebben een super weekendje
gehad want iedereen was erbij! Voor degene die het niet meer weten: allerlei
spelletjes gedaan en ‘s avonds filmpke gecheckt en vooral veel gegeten, want jullie
zijn echte vreetzakken! Dan hebben we nog eens mee gedaan met de Miss
verkiezing bij de meisjes. Jullie zagen er toch beeldig uit maar Bert stak er toch wat
bovenuit of zullen we ma Berta zeggen?! We zijn met dat sneeuwweer toch ook nog
ne keer gaan sleeën op de grote berg. En tennisballengevecht is er ook weer van
gekomen. En wat jackass moves (met de kar, zetel en banden was ook wel lachen).
Groetjes jullie aller beste leiders

Hallo kerels!
Bij deze jullie 2de verslagje al, de tijd gaat snel en binnenkort komt het Kamp er
weer aan!
Wij zijn al volop aan het nadenken over kamp en wat we ook allemaal gaan
doen op 2 daagse. Dus, bereid je maar voor op een superkamp!
Maar voordat we op kamp gaan vertrekken komen er nog vééél leuke
zondagen aan en ook enkele activiteiten zoals Keti & aspi-weekend,
jeugdzwemmen, groepsuitstap enz..
We zijn nu vol op bezig met ons lokaal een nieuw tintje verf te geven en wat
gezelliger in te richten, ook al gaat dat soms wel aan een traag tempo..
De leukste activiteiten vinden jullie toch wel alles wat met eten te maken heeft:
we hebben al eens pizza gemaakt en zijn ook al eens gaan eten in een
‘restaurant’ ( I’m lovin’it ).
Voor de rest was jullie malse leider Joren 3 weken niet aanwezig op de Chiro
door de examens! Gelukkig gaat hij er vanaf nu weer keihard tegenaan!
Binnenkort is het ook weer de Nonstop party en zijn jullie allemaal welkom om
te komen helpen opbouwen! Een ganse week samen opbouwen met z’n allen
en, wie weet, een avondje blijven slapen ;-)
Graag willen we nog eens promoten dat, als je nog vrienden kent/hebt die zich
kapot vervelen op zondagnamiddag, zich zeker mogen aanmelden bij ons!
Samen kunnen we hen dan opleiden tot de (echte) mannen die wij/jullie nu al
zijn! Doe jullie best hen te overtuigen, want hoe meer zielen, hoe meer leut!

Tot een van dees,
Steven & Malse Joren

Dag liefste aspirantjes,
Nadat ik vandaag een zeeprik heb mogen dissecteren is het weer tijd om het
verslagje te schrijven, want den dokter heeft al zijn inspiratie verloren in de
inleiding van dit hartendiefje, zéker lezen dus! Misschien eerst eens een update
voor dit verslagje? Na het vorige hartendiefje zijn jullie toch wel aan de gang
geschoten om wat geld binnen te halen om naar Kroatië te gaan! Gelukkig
hadden we Luys nog! Ook zijn de eerste resultaten van aanwezigste Aspirant
binnen, met Stijn op de hoofdplaats! Er zijn er een aantal anderen die hier nog
wel eens iets van kunnen leren! Maar gelukkig hebben we die twintig dagen op
een rij om lang vervlogen verhalen met elkaar op te halen!
Het Keti-aspi weekend komt er ook weer aan, dan kunnen we de stieren nog
eens buitenlaten om tussen de koeien te gaan grazen, zoals Jefke het zou
zeggen! Jammer genoeg zal maar 1 helft van jullie groep de favoriete leider
krijgen op het weekend.. Dus moeten we ook dit op de gewone Chiro’s gaan
inhalen! Normaal gezien zullen we beide lekker veel aanwezig zijn na onze
studie-hiatus die vrij goed is verlopen!
Als Jonas tenminste niet weer moet gaan zeugen vangen in Gent natuurlijk!
Wat er nog zit aan te komen is de carnavalperiode! Jawel jawel Wim, je kan
weer helemaal uit je dak gaan op je foute favoriete muziek zonder dat het
opvalt of je je niet belachelijk moet voelen! En Stijn kan misschien nog wel eens
een draak aan de haak slaan?
Ik zal het hier bij laten met mijn schele zever, want ik moet mijn dissectie op de
hondshaai van morgen nog voorbereiden, en mijn kapster nog bellen! En zoals
elke week eindigen we met de tip van dokter Jonas: Als je anus eruit hangt
gelijk een paarse lange worst, suiker strooien!!
Weesgegroet en maria
Jonas en Joos

