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Redactiewoord
Beste leden en ouders,
Het Chirojaar is weer begonnen en dat wil dus ook zeggen dat
de enige echte tapperskrant terug is. Hierin schrijft de leiding
van jullie zo(o)n(en) en/of dochter(s) een driemaandelijks
artikel neer over hun leden. Zoek u gerust een gezellig en
rustig plekje uit en geniet ervan!
Wat u ook in deze Tapperskrant kan vinden, is de nodige info
over de evenementen die wij doorheen het jaar organiseren.
Denk maar aan een quiz, BBQ en zoveel meer.
Jullie kunnen daardoor net zoveel genieten als wij van dit
mooie jaar en zo maken we er iets moois van!
Wij kijken uit naar het einde van dit jaar en naar het kamp
nadien, hopelijk jullie, jullie zo(o)n(en) en/of dochter(s) ook!

Veel leesplezier,
De redactie.
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Kadees
Liefste kadeetjes,
Allez jom, alweer een nieuw Chirojaar. Waar blijven ze die toch
vandaan halen? De leiding klaagt er alvast niet over, want dat
betekent dat we weer een nieuwe ploeg mogen verwelkomen
om heel veel zondagse avonturen mee te beleven!
Voor de kadeetjes staan er dit jaar drie topleiders klaar:
Leider Lander heeft ondertussen al een beetje ervaring in het
leiding geven en zal het dit jaar doen met twee kersverse
nieuwkomers. Leider Dieter en leider Xander beginnen allebei
aan hun eerste jaar leiding en hebben er kei veel zin in.
Ongetwijfeld zullen ze hun best doen om jullie fantastische
avonturen te doen beleven.
Zo zijn er al enkele zotte fratsen gebeurd dit jaar. Onze ploeg
maakte een mooi start op de eerste zondag met een hoop
klassieke Chirospelen. We staken er ook een beetje
kennismaking in, want er waren een hoop nieuwe kadeetjes die
ons komen vergezellen dit jaar. En wat was het fijn!
Zeker Chinese voetbal vonden jullie top. Daar vragen jullie nog
altijd achter en we zullen het nog veel spelen dit jaar! Ook de
kerk leerden jullie kennen. Wat is het toch fijn om daar tikkertje
rond te spelen. Als het aan jullie ligt, spelen we dat ook elke
zondag.
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Tussen al die favoriete spelletjes van jullie vonden we ook de
tijd voor een specialer programma. De tweede zondag gingen
we op ontdekkingstocht door het park. We zagen er zoveel in
de struiken zitten.
We waren nog maar net vertrokken of jullie moesten al snel
weglopen van echte tijgers die zich daar verstopt hadden.
Daarna maakte we er nog een tocht van waarbij we door
jungle en savanne trokken. Uitgeteld kwamen we terug op de
Chiro en jullie waren heel blij jullie koekjes en sapjes te zien.
Hoeveel avonturen we ook beleven, en nog zullen beleven, er
is één ding dat zelfs tikkertje rond de kerk niet overtreft. In ons
lokaal staat jullie geliefde ballenbad. Het is altijd aftellen totdat
iedereen hun koekje op is en jullie er allemaal kunnen in
springen.
We kijken al uit naar alle zotte dingen die we dit jaar nog met
jullie kunnen doen! Tot zondag Kadees!
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Snollen
Dag liefste snollies,
Voor ons eerste tapperskrantartikel beginnen we meteen voor
jullie te dichten.
We begonnen ons chirojaar met vele nieuwe gezichten.
4 leidsters staan elke zondag klaar.
We zijn er zeker van: dit wordt een TOP-jaar!
17 snolletjes aan de poort vol ongeduld.
Zo worden de zondagen zeker met pret gevuld.
De ene zondag toveren we ons om tot indianen.
De andere zondag verzorgen we dieren en slingeren aan lianen
We gingen dit jaar ook al naar een festival.
Hier maakten we nieuwe vriendjes, wel zo’n tiental!
Een bezoek aan Willy Wonka’s chocoladefabriek kon natuurlijk
niet missen.
Lekker in de chocoladerivier achter snoepjes vissen.
We hebben nog een super mooi jaar voor de boeg,
WAT ZIJN WE EEN BANGELIJKE PLOEG!!
Veel zoekplezier met de tekening op de volgende pagina!
💜 Liefs, de snollenleiding Sofie, Cato, Chiya en Yelana 💜
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Zoek de 7 verschillen!
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Kanjers
Dag lieve kanjers,
Wat waren me dat al een paar zondagen. Jullie enthousiaste
zelve passen perfect bij het imago van onze gele
groepsafdeling! Met zo’n ploeg als jullie komen wij graag elke
zondag spelletjes spelen en leuke dingen in mekaar steken. Er
is een echte groepssfeer die niemand kan overbruggen.
Gerard, Christoff en Razzia staan er telkens weer met volle
goesting om er elke zondag een topdag van te maken. Samen
willen wij er een topjaar van maken en vooral ook een jaar om
nooit te vergeten. We hebben al een groot proppengevecht
gedaan, met klakkebuizen geschoten, op bezoek geweest op
Ubuntu en zoveel meer.
Maar als jullie denken dat dat het al was, dan hebben jullie het
grondig mis! Er zal vooral wel één bepaald spel veel terug
komen, maar wij denken dat jullie dat niet zo erg zullen vinden
aangezien het jullie lievelingsspel is, namelijk: tikkertje rond de
kerk. ;)
Ik hoop dat jullie evenveel zin hebben in dit prachtige jaar als
wij en we hopen iedereen graag terug te zien voor de volgende
Chiro zondag!
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Hier hebben jullie nog een klein spelletje om te amuseren:
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Kwiks
Lieve kwiks,
Het is weer zo ver! De eerste tapperskrant van het jaar is er!
Om te beginnen, kijken we even terug op een paar leuke
dingen die we de voorbije maanden al hebben uitgespookt.
De eerste zondag ontdekten jullie dat je niet drie, niet vier,
maar wel VIJF leidsters hebben! Wat een luxe. We gingen
samen al op verschillende avonturen door heel Boom.
Tijdens één van deze zondagen waren er een paar leidsters
zwanger van een heel rond baby’tje! Dat was natuurlijk een
mop, maar niet verschieten als je doorheen het jaar meer van
dat zogezegde kindje ziet. ;)
Een aantal weken geleden kwamen we zelfs een nieuw
vriendje tegen, namelijk Jacques.
Jacques is een slak die ons duidelijk heel graag wou
ontmoeten. Hij heeft nu zijn eigen kotje gekregen en zal
hopelijk voor de rest van het jaar in ons lokaal wonen.
Wij hebben ontdekt dat als er één ding is waar Kwiks goed in
zijn, dan is het wel vertellen! Elke zondag horen wij epische
verhalen en drama’s waar zelfs Shakespeare jaloers op zou
zijn!
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Met de opdracht in deze krant willen wij eens kijken of jullie
van alles zo’n interessant vertelsel kunnen maken!
Veel succes en dikke kussen,
Elien, Hanne, Ine, Emma en Linde.

(Vul je eigen woorden in en maak er een zot verhaal van!)

Op een zondag werd ik ______________ (emotie) wakker.
Toen wist ik al dat het een goede dag ging worden. De lucht
was ____________ (kleur) en het weer was ___________
(weer). Ik kwam aan op de Chiro en zag dat ____________
(je crush) ineens daar stond. Hij had ___________ (haarkleur)
haar en __________(oogkleur). Ik ben echt al super lang
verliefd op hem! Ik raap al mijn moed bij elkaar en zeg:
‘____________’ (begroeting). ‘Hallo ________ (eigen naam)’,
wat doe jij hier?’, vroeg hij. Mijn wangen werden volledig
______ (kleur). Ik kan niet geloven dat hij tegen mij wil praten.
Mijn hartje doet er __________ (turnoefening) door.
‘________’ (opluchting) ‘Wat ben ik blij dat ik vandaag naar de
Chiro ben geweest!
Volgende keer hoop ik dat we ___________ (Chiro spel)
spelen. En ik hoop ook dat _________ (naam) er weer gaat
zijn!
XOXO van mezelf, ____________ (eigen naam)
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Rakkers
Heyyy Rakkers!
De eerste chirozondagen zijn gepasseerd en we hebben
ondervonden dat de Rakkers van dit jaar een echte topploeg
is, die elkaar altijd steunen en helpen. Kortom, een hechte
groep die later fantastische leiding zal worden!
Er zijn dus al enkele toffe zondagen voorbij gevlogen en wat
een pret hebben wij gehad!
We zijn ondertussen al wat zaken van jullie te weten
gekomen:
-

Levi is de huidige wereldrecordhouder van het langst
aan één stuk niet kunnen zwijgen.
Collin a.k.a. Sjaakie is een meester in de liefde, voor
tips en tricks moet je zeker is bij hem horen.
Milan is een monster in het eeuwenoude spel van
kaas/salami-pong.
De rakkers in het algemeen gaan niet direct een prijs
in het touwtje springen winnen.
Zetels afbreken is jullie favoriete hobby.
… en nog zoveel meer!

Er is ons wel één ding opgevallen dat moet veranderen.
De rakkers van 2022-2023 kennen het Rakkerslied absoluut
niet. En dat moet uiteraard veranderen! Op de volgende
pagina kunnen jullie het lied alvast leren.
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Wie durft in de rakwi boomhut, sluipt door de geheime gang,
wint met voetbal in de modder en is nooit bang?
Wie loopt op de hoogste stelten bij het estafettespel,
zingt elk lied van voor naar achter, langzaam of snel?
R roepen, rommelen, rakwi.
A actie, allemaal, aap.
K koken, kietelen, klimmen.
W wafel, wappelmoes, worst.
I ik, jij, wij zijn de rakwi, rakwi.
Wie kent elke dinosaurus bij z'n officiële naam,
graaft een put op rare plaatsen, gluurt door het raam?
Wie verzamelt speledingen, zoekt naar goud in een rivier,
kibbelt met de beste vrienden, maakt veel plezier?
refrein
Wie komt altijd naar de Chiro, onvermoeibaar enthousiast,
speelt met monsters en met draken, kruipt in de kast?
Wie zou stiekem vuurtje stoken, speelt liefst buiten zonder jas,
is niet vies van vuil te worden, springt in een plas?
refrein
Wie kan knutselen, boetseren, volksdansen en macramé,
goochelt hoeden uit konijnen, of kijkt tv?
Wie verzint de beste moppen, wie verkleedt zich voor 't toneel,
wie is nu van wie het vriendje,wie rakwiet veel?
refrein
Groene groeten Warre, Verdekke & Dilly Dilly
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Tippers
Dag liefste poesjes,
Ondertussen is de Chiro al een tijdje bezig. Daarom zullen we
eens terugblikken naar de superleuke momenten die we
samen al hebben meegemaakt!
Op de eerste zondag kwamen jullie nietsvermoedend naar de
Chiro, wie o wie zou toch die leiding zijn die al sinds augustus
contact probeert te zoeken met jullie?
Jullie maakten jullie klaar voor een stevige fietstocht en
werkten al meteen super goed samen als groep, wat
heeeeeeeeeel leuk was om te zien.
De tweede zondag stonden jullie helemaal paraat om Ubuntu
over te nemen! Jullie hebben de opdrachtjes dan ook kei goed
uitgevoerd.
Verder hebben jullie ook eens kunnen meemaken hoe het was
om blind een spelletje te spelen. Sommigen verloren dan ook
eens af en toe een been of arm. :)
Op dierendag stuurden we jullie weer alleen op pad. Oh, dat
vonden jullie toch zo fijn zonder de leiding! :))
Eén van de allertofste activiteiten vonden wij toch wel de
kermis! Hier hebben we ons met z'n allen rot geamuseerd!
Daarna hebben jullie mogen genieten van Marie en Ioana’s
fantastische kookkunsten. Als dat geen echte sterrenchefs
zijn…
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Het Chirojaar is nog maar net begonnen dus leg dat uniform
zeker nog niet in de kast want wij hebben nog heel wat in petto,
beginnend bij ons weekend…
Vele kusjes,
Ioana, Marie en Eline.

TIPPERS
OKTOBER
WEEKEND
SNOEP
GRIEZELIG
NACHT
HEKS
POMPOEN
SPOOK
FILM

(PS: kleine hint naar het weekend hihi)
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Toppers
Liefste Toppertjes,
Met heel veel enthousiasme verwelkom ik jullie bij het eerste
Toppersartikel van het jaar.
In deze eerste maand zijn we nogal veel weg geweest, van de
Schorre tot een kei geslaagde ruiltocht!
Hierin had de leiding toch niet echt verwacht dat jullie met een
zak vol borden en een kratje cola terug naar de Chiro zouden
stappen. Goed gedaan dus! Want daarna hebben we natuurlijk
goed genoten van onze winst.
Den Bals weegt nu geen 100 kilo meer maar 200 kilo. Gelukkig
is het off seizoen of was het seizoen en daar maakt het ook
allemaal niet uit?
Al bij al den Bals heeft altijd wel een excuus voor Team fit
ongezond te houden. Ook vragen we jullie om voor je zelf even
te applaudisseren want jullie hebben een nieuw lid aan de haak
geslagen, de Jayno. Welkom!
Zeer goed gedaan, Toppers. Doe zo verder want hoe meer
zielen hoe meer vreugde."
%
$
#
Tot de volgende keer!
Veel liefs van jullie favoriete leiding,
Kobe, Siebe en Bals
7
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Tiptiens
Liefste Tiptiens,
Ondertussen is het al meer dan een maand geleden dat we het
startschot van het nieuwe, prachtige Chirojaar hebben
gegeven.
Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto heeft? Lees dan zeker
je chiroscoop!
Likjes en kusjes van Yana, Jana, Bo & Sarah!
Maagd:
Dat jij een echte Chiromeid bent, is voor iedereen overduidelijk. Je
enthousiasme inspireert anderen waardoor iedereen zich het hele
jaar door rot amuseert. Geniet er dan ook met volle teugen van!
Weegschaal:
Dit wordt voor jou een topjaar. Je doet je uiterste best om elk
Chiromoment aanwezig te zijn zodat je zeker niets moet missen. Jouw
enthousiaste aanwezigheid wordt door iedereen geapprecieerd!
Schorpioen:
Jij beleeft een bangelijk Chirojaar. Je hebt het echt naar je zin binnen
de groep en vindt het dan ook belangrijk dat iedereen zich goed voelt.
De vrolijke jij, is een enorme aanwinst voor de groep.
Boogschutter:
Dit jaar start voor jou met een aantal veranderingen. Maar je bent
een leergierige en enthousiaste meid en hebt dus al snel alles onder
controle. Vanaf dan geniet je van elk Chiromoment!
Steenbok:
Jij zit dit jaar boordevol zotte en fantastisch leuke ideeën die door de
leiding en de ploeg goed worden ontvangen. Soms heb je misschien
zo veel ideeën dat het te veel wordt voor je hoofd. Chiro is dan de
ideale ontspanning voor jou!
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Waterman:
Dit Chirojaar wordt geweldig voor jou! Je telt de dagen van de week
af tot het eindelijk weer zondag is. Er is geen plek ter wereld waar je
je zo gaat amuseren als op de Chiro.
Vissen:
Jouw Chirojaar brengt alleen maar positiviteit met zich mee. Je kan
het goed vinden met je leiding en met je medeleden waardoor je
enthousiasme voor de Chiro elke week groeit. Anderen zien dat je
hierdoor openbloeit en straalt!
Ram:
Dit Chirojaar zal voor jou anders zijn. Maar verandering betekent in
dit geval iets heel positiefs. Je maakt de zotste dingen mee waar je
binnen 50 jaar nog over zal praten. Veel fun gegarandeerd!
Stier:
De Chiro is voor jou een plaats waar je het altijd naar je zin hebt. Je
hebt er goede vrienden en je durft er jezelf te zijn. Ook met jouw
medeleiding klinkt het goed. Al deze elementen maken dat dit jaar
voor jou onvergetelijk wordt.
Tweelingen:
Voor jou ziet het Chirojaar er rooskleurig uit. Je moet eerst wat
wennen aan de nieuwe groep en de nieuwe leiding maar eens je
iedereen goed kent, wordt Chiro nóg leuker.
Kreeft:
Je bent ongelofelijk trots dat je een Chirochick bent. Dit valt bij
iedereen op want je glundert! Dit Chirojaar maak je dan ook de
mooiste herinneringen. Het zal een jaar zijn om nooit te vergeten.
Leeuw:
Jij bruist dit jaar van energie. Zondag is dan ook een dag waar je
enorm naar uitkijkt. Dat je het hele jaar door zo enthousiast bent,
wordt door iedereen gewaardeerd.
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Kerels
Dag liefste Kereltjes,
Wat een paar topzondagen hebben we de afgelopen weken al
beleefd, zeg! Eerst leidde we jullie op een heuse toch doorheen
Boom om jullie lievelingsleiding te kunnen ontmaskeren.
Tijdens deze zoektocht lieten jullie zien dat jullie het waard zijn
om echte Kerels te worden!
De tweede zondag stond Ubuntu op de planning, hier kwamen
we er pas achter wat voor een casanova’s jullie wel niet zijn. Er
werden talrijke kusjes verzameld en we sloten ons
festivalbezoek af met een stagedive van het hoofdpodium! De
derde zondag was ineens onze eerste activiteit om geld in te
zamelen voor onze tweedaagse. We gingen tappen op de
Brooikensdag in Reet. Dit bracht zeker wat op, de Kerelskas is
nu wel flink gespijsd en we kregen er een gratis T-shirt bij!
Om dit te vieren besloten we om de Mc Donalds leeg te kopen
en onze buikjes te vullen. En honger dat jullie hadden, da was
ni meer normaal! Waarschijnlijk kwam dit wel door jullie
belevenissen van de nacht daarvoor op Krazy K, had ik al
gezegd dat jullie echte casanova’s zijn? Ah en zo nen Big Mac
smaakt al is na de vele fristi’s, ofnie Kobe? Om onze lichamen
toch in top conditie te houden deden we de zondag erna een
fitness-contest, jaja, zeker wel een programma dat we weken
op voorhand gepland hadden! Ja, we konden toch wel
constateren dat jullie beesten zijn. Een deadhang, de sally
challenge, benchpress of dergelijke is geen beproeving voor
jullie, het verspringen ging echter wel minder goed voor
sommigen…
Alleh pakt da ik hier nu genoeg geschreven heb.
Groetjes, leider Plekkie.
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Beste Kereltjes,
’t Is dus al tijd voor de eerste tapperskrant hé! Bon, wat kunnen
we al allemaal vertellen over de afgelopen anderhalve maand…
Op de eerste zondag hebben jullie direct aangetoond dat de
Kerelsploeg van dit jaar een goede grote groep is met meteen
al een sterke band. Alleen moet ge wat beter zoeken naar uw
leiding, en beter de Instagramberichtjes lezen. We kijken naar
u, Kobe.
De tweede zondag was ook plezant, een beetje paljassen en
stagediven op Ubuntu kan zeker geen kwaad. Op een volgend
event doen we er ene voor echt.
Daarna hebben we al goed gecasht door een hele dag onze
nikkel af te draaien op de Brooikensdag. De week erna hebben
we daar wel al van mogen genieten. Toen hebben we na jullie
lange nacht op Krazy K – waar sommigen alles binnendraaiden
met een hartslag, man man man – heel de McDonald’s
leeggeboeft.
Het blijkt ook dat jullie fantastische atleten zijn. Excelleren met
de battle ropes, dead hang, alles met een sjorbalk, en op nen
band slaan, zijn voor jullie zoals een ommetje in het park. Alleen
moeten sommigen nog een beetje oefenen op de hink-stapsprong.
Op de jaarmarkt kwamen we face-to-face met twee BV’s, echt
grootse figuren: ne minion, en een ventje met een spinnenpak.
Die dag lieten jullie zien dat jullie echte scherpschutters zijn.
Euhhh ja, groetjes Bompi.
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Aspi Meisjes
Liefste aspirantjes,
Dit jaar hielden we jullie allemaal stiekem al een beetje in het
oog. Hierdoor konden we jullie allemaal een totem toekennen.
Hanne: Volgens ons ben jij een echte alpenhond. Dit dier heeft
een groot aanpassingsvermogen. Zijn gehoor en reukzin zijn
daarnaast sterk ontwikkeld. Deze wilde hond leidt een hecht
gemeenschapsleven en is sociaal, maar kan ook fel reageren.
Lore: In jou zien we een aapje (Simia). Deze is verstandig,
maar laat zich wel eens beetnemen. Hij is levendig en
beweeglijk. Daarnaast is hij vrolijk, moedig en zorgt hij goed
voor zijn jongen.
Kato: Voor jou kozen we de drongo. Deze mooie vogel is actief
en nieuwsgierig. Hij is luidruchtig en een goede imitator. Hij
verdedigt zijn nest onverschrokken en fel.
Sofie: Jij bent een olifant. Je bent gewillig, leergierig,
hardwerkend, behulpzaam, intelligent en waakzaam. De olifant
is enkel agressief wanneer je hem kwaad doet. Daarnaast
maakt hij expressieve bewegingen met zijn slurf en heeft hij een
goed geheugen.
Zoë: Voor jou kozen we de alpaca uit. Dit is een koppig, maar
trots dier. Als zijn zinnen eenmaal ergens op staan, is hij hier
moeilijk van af te halen. Hij is kieskeurig, wat betreft zijn
voedsel. Hij leeft in goede verstandhouding met soortgenoten.
Kaat: Jij bent een forel. Dit is een voorzichtige, maar snelle vis.
De kleurverscheidenheid is afhankelijk van plaats en humeur.
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Het is een krachtig gebouwde vis, die tegen de stroom in kan
zwemmen. Het is een actieve vis, die moeilijk stil kan zijn.
Janne: In jou zien we een manta. Deze rog is, ondanks zijn
grootte, ongevaarlijk. Hij is traag en sierlijk, maar kan bij gevaar
snel wegzwemmen. Het is een geheimzinnig dier. Hij zwemt
doelgericht en in een rechte lijn. Hij kan ook enorm genieten.
Else: Jij bent een saterhoen. Hij leeft alleen of in groep en is
niet wantrouwig. Aangepast in een nieuwe situatie, is hij trouw
en aanhankelijk. Ook is hij geduldig en kalm en reageert hij
zelden impulsief. Hij heeft een sterke overlevingsdrang.
Romy: Voor jou kozen we de flamingo. Deze vogel lijkt teer en
fragiel, maar hij overleeft goed. Hij is sociaal en leeft in grote
groepen. Hij kan gevoelig zijn en is herkenbaar aan zijn grappig
gesnater.
Thessa: In jou zien we een merel. Dit is een uitbundige vogel
die graag gezelschap heeft. Hij is dankbaar en niet kieskeurig.
Ook is hij flexibel in een veranderende leefomgeving en
beschikt hij daarnaast over een grappige woordenschat.
Paulien: Jij bent een buizerd. Deze vogel handelt doordacht en
gebruikt de warme lucht om zonder veel energie te zweven. Hij
neemt vaak een afwachtende houding aan en zit op de uitkijk.
Hij is flexibel en heeft een goed aanpassingsvermogen.
Lise: Voor jou kozen we de staartmees. Deze vogel is
acrobatisch, actief en rusteloos. Hij laat zich vaak horen.
Daarnaast is het een nieuwsgierige vogel, die zich snel thuis
voelt. Hij is zorgzaam en sociaal en bouwt goed nesten.
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Aspi Jongens
Sexy boys,
Het is ondertussen al efkes chiro en we hebben al door dat het
toch een groep is vol speciaal volk. Beginnen doen we bij den
Brainzzzz een heeeel sociale jongen die niet goed weet wat
tijd is want op tijd komen, is niet zijn sterkste kant. Het is nen
echte allemans vriend met het lichaam van nen atleet. Als
tweede hebben we de Jokke. De grote mond van de groep
maar als er meisjes bij zijn, is het toch al wat stiller. Hij heeft
dit jaar als eerste een mijlpaal bereikt in zijn leven (voor meer
info vraag het aan hem). Daarvoor zijn we met heel de groep
zeer trots op hem maar ‘t is wel goe geweest hé. Den derde
persoon is onze Rune. Met zijn enthousiasme en energie zit
hij elke zondag goe in de zetel van de bar en met de spelletjes
loopt hij altijd zo snel als hij kan naar een andere zetel om in
te gaan liggen, maar zoals hij het noemt: “Verstoppen voor de
zoeker.” De nieuwste van onze groep is de Jelle. Hij is sinds
dit jaar in de chiro gekomen en heeft direct al zijn stempel
gedrukt op de groep en laten zien dat hij zeker Chirowaardig
is én nu al onmisbaar is in de groep. Als laatste hebben we
onze Tristan, of hij dit gaat lezen weten we niet echt maar we
hopen natuurlijk van wel, want den Tristan en communicatie
zijn niet altijd even makkelijk maar dat levert ook nog wel
grappige situaties op. Zoals die zondag met de broodjesdag,
ik hoop dat hij het ondertussen al gevonden heeft. Zoals jullie
horen is het een grote mix van gasten maar wel een ideale
groep om het jaar mee door te brengen. Jullie super knappe
15

leuke leiding kijkt er alvast naar uit om met jullie samen het
jaar door te gaan.
Kusje jullie leiding xxx
Buxus, Witte.
Hier is nog iets leuk om jullie bezig te houden (misschien krijgt
de winnaar nog een prijs).
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Site
Dit jaar hebben we een gloednieuwe site!
Op deze supermooie website kan je allerlei nuttige informatie
terugvinden zoals alle info over activiteiten, een kalender waar
deze activiteiten in staan, foto’s en weetjes over de leiding en
nog veel meer!
Aarzel dus zeker niet om dit prachtig stukje technologie eens te
gaan bewonderen op www.chirokontaktboom.be.
Wist je trouwens dat deze nieuwe site bijna volledig zelf
gemaakt is en ook wordt onderhouden door onze chiro?! Dit
verdient toch wel een applaus voor leider Inias en leider Warre
die het voorbije jaar enorm hard werkten om dit voor elkaar te
krijgen.

Daarnaast zijn wij ook te vinden op Facebook en Instagram!
Ook hier plaatsen we nuttige informatie en leuke foto’s. Je kan
ons vinden op Facebook onder de namen “Chiro Kontakt
Jongens” en “Chiro Kontakt Meisjes” en op Instagram onder de
naam “Chiro Kontakt Boom”.
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Trooper
We hebben al een tijdje een digitale manier om ons te
steunen. Naast de traditionele activiteiten, kan je Chiro
Kontakt nu ook steunen door je online aankopen via
www.trooper.be/chirokontakt te doen.
Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper
(www.trooper.be/chirokontakt).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij
ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro
extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze Chiro. Gemiddeld
krijgen wij € 5 per aankoop van €100.
Via www.trooper.be/chirokontakt kan je heel wat meer
kopen dan wafels:
1. Massa’s elektronica & veel meer in één van de 323
webshops (Coolblue)
2. Het meest fantastische speelgoed (Fun / Bart Smit /
Maxitoys)
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Brussels Airlines,
Travelbird, Expedia, Cheaptickts, of Sunweb)
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs, E5 Mode….)
5. Een lekkere parfum / mooie make-up (ICI Paris XL,
Apotheek-Online)
6. Een cadeautje (L’Occitane, Proxis)
7. Een aantal goede flessen wijn (Wijnbeurs)
8. En nog zo veel meer…
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Like zeker ook de Trooper-pagina op facebook, dan blijf je op
de hoogte van al het nieuws.
Belangrijk: Trooper werkt goed, maar enkel als wij er ons écht
achter smijten en de nodige mond-aan-mondreclame voeren bij
onze familie / vrienden en ook facebook / whatsapp / SMS / ….
Trooper moet leven binnen onze Chiro!
Alvast bedankt,
De Leiding

PS: Voor aan de toog van de kantine, de vervoeging van
Trooper is als volgt: Ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen,
jullie troopen, zij troopen.

26

Uniform
Bij iedere jeugdbeweging hoort natuurlijk ook een uniform, en
in Chiro Kontakt is dit niet anders.
Vanaf Kanjers en Kwiks is het uniform verplicht, je doet het dan
ook iedere zondag aan tenzij je leiding iets anders heeft
gezegd.
Wat is het uniform? Een mooie opsomming van boven naar
onder:
•
•
•
•
•

Chiro T-shirt of topje
Chirohemd
Chirotrui
Chirorok of chiroshort
Schoenen en sokken:
teenslippers.

vrije

keuze

maar

geen

Al deze chirokleren kan u terugvinden in de Banier, dé
chirowinkel. Er is een Banier in Antwerpen en in Mechelen.
Van Chiro Kontakt hebben wij zelf T-shirts, topjes en truien.
Deze kan u steeds kopen voor of na de Chiro, spreek hiervoor
gerust een leider of leidster aan. Verder bieden wij ook
tweedehandsuniformen aan voor een lagere prijs.
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Verhuur
Zowel de jongens- als meisjeschiro verhuurt enkele materialen.
Het verhuren van lokalen doen we niet. Volgende materialen
worden wel verhuurd:
•
•
•
•
•
•

Pannenkoekenplaat (zonder gasflessen): €30 huur en
€100 waarborg
Gasbekkens: €30 huur en €100 waarborg
Grote BBQ (zonder houtskool): €35 huur en €50
waarborg
Bakemasters: €25 huur en €100 waarborg
Tafels en banken (set = 1 tafel + 2 banken): €7 per set
huur (minimum €14) en €5 waarborg per set.
Tent (18x6x3): €500 geheel met contract.

Gasflessen verhuren wij niet!
Indien u iets wilt huren, mag u een mailtje sturen
naar: verhuur@chirokontaktboom.be
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Gezocht
Zowel de jongens- als meisjesleiding van Chiro Kontakt zouden
nog wel een paar dingen kunnen gebruiken. Als je iets van deze
zaken hebt en je wilt ervan af, dan mag je dit altijd melden bij
ons en dan kan de Chiro het misschien nog gebruiken!
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude (maar nog goede) uniformen
Verfborstels
Duct tape
Ballonnen
Tennisballen
Stiften, kleurpotloden, pennen
Verf
Basketballen
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Kalender
Onze komende activiteiten vindt u hieronder. Neem je agenda
er dus maar bij, want er staat een heleboel te gebeuren dit jaar!
•

19 & 20 november: KRIKO

•

13 februari: Ontbijt meisjes

•

18 maart: Quiz jongens en taartenverkoop meisjes

•

25 maart: Screw You

•

29 april: BBQ

•

14 mei: ontbijt meisjes

•

25 juni: Laatste chirozondag

Voor het meest recente overzicht kan u best onze website raadplegen,
wijzigingen in de kalender worden daar zo snel mogelijk toegepast.
www.chirokontaktboom.be

30

Kontaktadressen Meisjes
Snollen
Sofie Verbeeck
Cato Van den Schilden
Chiya De Roeck
Yelana Zekir

0494/70.87.41
0487/57.94.92
0478/55.91.00
0470/02.90.79

Kwiks
Linde Schrey
Emma Wauters
Ine Voet
Hanne De Win
Elien Van Rompaey

0488/95.37.69
0492/87.81.25
0472/28.31.78
0477/20.30.17
0472/85.16.51

Tippers
Eline Raus
Marie Van der Elst
Ioana De Leeuw

0472/61.58.33
0487/39.41.74
0474/42.52.05

Tiptiens
Yana Van den Brande
Jana Callaert
Bo Rens
Sarah Panis

0491/29.09.79
0491/42.56.91
0484/77.34.64
0486/56.42.31

Aspiranten
Anke De Borger
Jade Dalemans
Tinne Cools

0497/79.40.50
0468/17.87.55
0483/67.29.22

© VB
Kris De Keninck
Ylona Vandensande

0498/68.52.21
0496/64.14.53
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Kontaktadressen Jongens
Kadees
Lander Huyck
Dieter Van den Brande
Xander Callaert

0489/39.92.92
0493/45.92.27
0492/82.18.10

Kanjers
Christoff Buyts
Lars Gerard
Ruben Rasmussen

0484/30.77.95
0468/24.99.72
0497/29.74.38

Rakkers
Warre Dalemans
Dillen Vanhoof
Liam Vervecken

0479/98.67.84
0486/51.54.24
0468/18.62.63

Toppers
Wim Bals
Siebe Daisomont
Kobe Rypens

0472/95.84.20
0470/29.75.64
0477/71.06.00

Kerels
Inias De Belder
Nathan Simonet

0488/32.93.03
0468/31.67.36

Aspiranten
Ward Van der Auwera
Jitse Van Hoeck

0468/28.85.01
0495/27.83.90

♥ VB
Thomas Goos

0485/42.33.12

32

