’t Aspirientje
Chirojongens Zwevezele

Verschijnt als ’t past!

Eigendom van ……………………………..

Dag allemaal
Jammer genoeg kon ons geliefde carnaval dit jaar weer niet doorgaan. We
hadden gehoopt om dit jaar dubbel te kunnen vieren, maar we zullen het
volgend jaar dan driedubbel moeten vieren. Dat belooft, want dan bestaan
de Chirojongens 65 jaar en gaan we dus iets speciaals doen met carnaval
maar dat is voor later.
Nu wil ik het nog even hebben over onze Boterkaarting die er bijna zit aan
te komen. Alle leden krijgen zelf 10 boterkaarten die ze moeten verkopen
(aan €2 per kaart) om zo de kampprijs al een beetje te drukken. Als je er
zelfs 50 kan verkopen krijg je een korting van 10 euro. Hopelijk zijn jullie
allemaal aanwezig 19 en 20 maart. Het is de ideale gelegenheid om er ene
te drinken en een kaartje te leggen met de leiders en ze beter te leren
kennen, want met een kort goeiendagske bij het afzetten van de kleinen
weten jullie natuurlijk nog niet hoe die gasten precies ineen steken.
20 maart is er dus geen Chiro, maar niet getreurd er wordt die dag op de
Boterkaarting wel voor kinderanimatie (voor de kleinste) gezorgd.
We zitten ook met een primeur op de Boterkaarting want voor het eerst zal
ons zelf gebrouwen biertje: Perlut verkocht en geproefd kunnen worden!

Tot binnenkort &
Boterachtige groeten,
Victor

Sloebers
Yordan Delafontaine

0493 88 84 60

Victor Lambrecht

0471 40 58 26

Morris Aspeele

0496 38 77 34

Gilles Goutry

0474 56 09 27

Speelclub
Bavo Gardin

0470 27 31 36

Korneel Zutterman

0478 06 98 85

Yoni Verstraete

0468 26 24 62

Robbe Deproost

0479 43 41 34

Rakkers
Jarne Struyve

0472 62 35 85

Mauren Devos

0470 01 73 37

Wietse Deblauwe

0495 12 69 22

Youri Hollevoet

0477 41 03 28

Toppers
Yentl Hollevoet

0471 43 61 22

Bavo Desmet

0496 04 84 35

Robbe Huys

0474 51 50 99

Wout Casteleyn

0493 20 66 48

Kerels
Jan Van Der Straeten

0498 97 87 42

Dylan Delafontaine

0474 40 21 64

Timon Casteleyn

0496 37 20 03

Robbe Declerck

0484 87 07 55

Aspi’s
Tibo Verhaeghe

0479 04 41 45

Rune Devos

0498 16 99 97

Lander Huys

0470 21 63 23

Ruah’s
Jordi Casteleyn

0470 01 55 56

Mendel Demarez

0468 24 79 76

Iben Casteleyn

0470 51 41 79

Benjamin Vansteelandt

0491 31 20 17

Victor Vanbruwaene

0491 52 72 35

Tibo Vanmarcke

0491 64 80 91

Kjell Kerwyn

0487 80 94 02

Sloebers
Hey stoere sloebertjes
Hier zijn de leiders met een kleine samenvatting met wat we al gedaan hebben, en wat we nog
allemaal nog gaan doen! Uitstapjes, zotte spelletjes en een super spectaculair kamp als hoogtepunt…
er staat jullie dus nog wat te wachten!!
Als nieuwkomers in de Chiro is het natuurlijk super leuk om als leiders spelletjes te geven aan jullie
omdat het van elk spelletje bijna de eerste keer is dat jullie het spelen.
Om te beginnen hebben we een paar
typische Chiro-spelletjes gespeeld om jullie
heel warm te maken om nog naar de Chiro
te blijven komen. Dat is goed gelukt want
elke week tellen we toch een 15tal
sloebertjes. Zelfs als het regent zijn we de
afdeling met het meeste gastjes.
Daarnaast bouwden we ook vaak kampen
in het bos omdat jullie het altijd zo lief
vroegen. En speelden we ‘the floor is lava’ met de speelclub. Weet je nog?? Jullie moesten toen van
leider Victor jullie kousen afdoen omdat die ook zogezegd in brand stonden.
Ook tijdens slecht weer of regen amuseerden we
ons te pletter. We zijn eens naar de Jungle geweest
en hebben daar zelfs Sinterklaas gezien. Gelukkig
waren jullie allemaal braaf genoeg zodat jullie
snoep kregen van hem. We keken ook een film en
dronken warme chocomelk om ons op te warmen.
Jullie leerden ook de ruahs/1e jaars leiders kennen
want zij pakten al 2x de zware taak van
sloeberleiders over door spelletjes die zij voor jullie
gemaakt hebben.

Éénmaal het Chirojaar gestart is komt Christus Koning altijd
rap dichterbij. Dit vonden jullie een hele leuke dag want
het was samen met de meisjes spelletjes.
Jullie
mochten je verkleedden als prinsen om zo jullie prinsessen
te bevrijden via allerlei leuke spelletjes.
Toen het bijna kerstmis was hebben we samen de enige
echte kerstboom van het Kerelsplein mogen versieren. En
wat was hij mooi versierd!!!

Sloebers
Wat staat er ons nu nog allemaal te wachten?
-

nog meer zotte Chirozondagen en activiteiten
’24 uren’ waarbij je eens in het Kerelsplein mag blijven slapen (hierover nog meer info)
misschien een ijsje gaan eten als het warm weer is (en jullie braaf genoeg zijn)
misschien eens naar de zee als laatste zondag
en wie weet wat nog allemaal ???
natuurlijk niet te vergeten, het superfijne kamp!!! We komen met de leiders nog wel eens aan de
deur bellen om wat meer uitleg te geven en natuurlijk te vragen of jullie meegaan. Het is naar
een zeer mooie locatie in Lint (Antwerpen). Zeker de moeite als eerste kamp!

We hopen jullie de volgende zondagen zo talrijk mogelijk aanwezig te zien, en als jullie nog andere
vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken.
Groetjes van jullie leiders Victor, Morris, Yordan en Gilles
Hieronder nog een tekening om jullie bezig te houden tijdens de krokusvakantie en om de
herinnering aan carnaval levende te houden!!!

Speelclub
Juwww speelclubberssss
Ondertussen zijn we al over de helft van het huidige chirojaar, tijd dus om eens terug te kijken op welke
mega-coole super-leuke fantastische chirozondagen er al geweest zijn. We kijken niet alleen terug,
maar ook eens vooruit: er staat nog gigantisch veel plezier op het programma.
Het jaar begonnen jullie door te zoeken wie jullie leiders waren door een uitdagend spel gegeven door
de ruahs. Jullie konden al snel raden dat Bavo, Yoni en Robbe jullie leiders gingen worden, maar over
Korneel was er toch wat onzekerheid. Hij vertelde jullie dat hij ruah-begeleider was, gekke Korneel
toch. Flauw mopje of was Korneel wat in de war? Nu werd het tijd om elkaar wat beter te leren kennen.
Al snel werd duidelijk dat het een heel plezant jaar zou worden. Jullie smeten jullie direct voor het
kennismakingsspel en de groep was direct gevormd. Veelbelovend!
Omdat we op de eerste chirozondag al merkten dat er heel wat fornite-fans in de groep zaten, besloten
we om er direct een spel rond te spelen. Door spannende minigames tegen elkaar te spelen konden
jullie V-bucks verdienen om dan jullie wapens te kopen. Kampen bouwen konden jullie direct als de
beste, net zoals af en toe eens ongemerkt valsspelen, of zouden jullie niet durven?? Natuurlijk kan er
maar 1 team de victory royale binnenhalen, maar na vandaag bleek toch wel dat jullie stuk voor stuk
allemaal winnaars zijn!
Als echte wielerfanaten konden we het WK Wielrennen in eigen land niet onopgemerkt laten
voorbijgaan. We maakten jullie per 2 vast aan een fietsband om dan enkele classic spelletjes te spelen.
Omdat die rekkers rond jullie toch niet zo ideaal waren maakten we die maar weer snel los en trokken
we naar het bos (dat rijmt hihi). De meisjes zagen ons graag komen, tot iemand het fantastische idee
had om al hun schoenen te stelen. ’t Is van horen zeggen dat ze het nog altijd niet te boven zijn
gekomen!
Af en toe eens het duel aangaan met een andere bende maakt jullie dus duidelijk niet bang. Daarom
besloten we om op een regenachtige dag de rakkers uit te dagen om met de rekkers te schieten tegen
elkaar. Amai, wat was dat een gedoe… Tegen dat jullie
doorhadden hoe je met zo’n rekker moest schieten was
onze vlag al gepakt, maar gelukkig konden we nog een
sterke comeback maken. Ook de sloebers daagden we
al een paar keer uit en het is nu toch wel echt duidelijk
geworden: de speelclub is de beste afdeling!
Op een dag kregen we een raar telefoontje… Korneel en
Yoni waren ontvoerd! Om te weten te komen hoe, waar
en wanneer ze ontvoerd waren speelden we een
variantje op cluedo. Toen kregen we een
telefoonnummer van de ontvoerders. Ze vroegen heel
veel losgeld om hen weer vrij te laten, die konden jullie
verdienen door raadselachtige opdrachtjes te voltooien.
En ja hoor, zoals altijd slaagden jullie en het spel en
werden Korneel en Yoni vrijgelaten.

Speelclub
Nu is het eindelijk tijd voor 1 van de meest legendarische chirozondagen van het jaar: christus koning.
Samen ravotten met de meisjes, daar blijken jullie goed in te zijn. Je weet wat ze zeggen hé, meisjes
plagen is, ….. In de voormiddag moesten jullie proberen om alle leiders en leidsters te bevrijden uit de
gevangenis, samen met alle andere chirojongens en -meisjes. Geen gemakkelijke klus, maar na
moeilijke opdrachtjes is het toch gelukt. Tijd voor lekkere warme soep gemaakt door onze kokskes en
lekkere boterhammetjes die jullie uiteraard zelf hebben gesmeerd. In de namiddag speelden we samen
met de speelclubmeisjes en moesten jullie een gezin bouwen zoals in de sims. Tegen 17h was het dan
eindelijk gedaan, want velen onder jullie hadden het al ijskoud gekregen door in de modder te spelen.
Luisteren naar verstandige leiders is nog steeds de boodschap
.
Na een goeie drie maand als speelclubber werd het eens tijd om te reflecteren over wat jullie allemaal
uitgespookt hadden. En wie ziet er alles? Juist ja, Sinterklaas! Samen met zijn 2 pieten legde hij jullie
op de korrel. Wat bleek? Er waren dit jaar weer geen stoute kinderen, maar toch enkele deugnieten
hoor. De kernboodschap was simpel: beter tegen je verlies kunnen, geen ruzie maken en vooral
luisteren naar jullie leiders! Met nog een lekker zakje snoep werden we weer uitgewuifd door de
goedheiligman.
Alsof 1 sintbezoek nog niet genoeg was, kwam hij de week er op gewoon nog eens! Dit maal op bezoek
in speeldorp de Jungle, onze jaarlijkse activiteit. Ravotten in het ballenbad, salto’s maken op de
springkastelen en nog een lekkere pannenkoek om af te sluiten, weer eens een geslaagde chirozondag!
Op de meest regenachtige dag van het jaar, met slechts 4 aanwezigen (de afwezigheden hadden
ongelijk!) deden we waarschijnlijk het meest avontuurlijke spel dat je als speelclubber kans spelen:
rechtdoortocht. 1 richting rechtdoorwandelen waar je niet mag van afwijken, hoe doe je dat dan??
Welja, vrij simpel eigenlijk. Over muren klauteren, onder prikkeldraad
kruipen en over beken springen, het hoort er allemaal bij. Ondertussen
nog een bezoekje brengen bij de varkens om dan weer terug te keren.
Eerlijk waar, dit moeten we meer doen.
Ziezo, wat een jaar is het al geweest. Maar dit is nog niet alles hoor!
Binnenkort is het boterkaarting. Kom mee met jullie mama en papa die
jullie met plezier leren manillen, of geniet gewoon van de goeie
ambachtelijke boerenboter. Nog veel leuker wordt de 24u. 1 etmaal
lang spelletjes spelen, eten, slapen (niet te veel) in de chiro, beter dan
dit wordt het niet. Dit is het ideale moment om eens te proeven van
hoe het er op kamp kan aan toe gaan. Voor al de twijfelaars onder
ons, het is echt de moeite, we spreken uit ervaring! Met het betere
weer in aantocht zullen jullie ook blij zijn om eens in het water te
spelen, of nog beter, in de walle te springen. Elke chirozondag zagen
om er in te mogen, ooit zal het wel eens lonen! Het jaar sluiten we dan
af met een geheime slotactiviteit, gevolgd door het beste kamp van
jullie leven.
Hopelijk zien we jullie nog vaak terug
Kusjes
Korneel, Bavo, Yoni en Robbe

Rakkers
Dag rakkers
Hoe is dat nog met jullie? Met jullie leiders gaat het alvast super. Wat hebben we toch al een
fantastisch eerste helft van het chirojaar beleefd. Hier geven we jullie nog eens enkele highlights van
de afgelopen chirozondagen.
We kunnen alvast niet klagen over het weer die we de afgelopen zondagen gehad hebben. We hebben
maar twee keer moeten binnen blijven omdat het weer ons de baas was. De eerste keer hadden we
mooie pompoenen gemaakt voor Halloween. De ene rakker kon dit al wat beter dan de andere.
Dezelfde dag hebben we ook pompoen soep gemaakt. Hierbij willen we Lowie nog eens bedanken voor
zijn hulp aan de pompoensoep. Ook hebben we al raketten gemaakt toen het slecht weer was. Bijna
zijn we tot aan de sterren geraakt maar er was te veel wind. Op 5 December was er hoog bezoek in de
Chiro. De Sint kwam langs met zijn twee hulppieten om eens te kijken
of iedereen wel braaf was geweest, gelukkig hoefde de Sint niemand
mee te nemen in zijn grote zak en kreeg iedereen een zakje snoep.
Op 23 Januari kregen jullie leiding van de aspi’s omdat jullie leiders
volop in de examenperiodes zaten en dus geen leiding konden geven
. Maar dit was geen verloren namiddag, want de aspi’s hebben
zich volledig gesmeten om een tof en creatief spel te kunnen
realiseren voor jullie.
De week erna kregen jullie een voorproefje hoe het leven is bij het
leger. Elkaar verzorgen via een brancard, door netten sluipen en
elkaar in schminken met verf zodanig dat je niet wordt bespot door
de tegenstander.
We willen jullie met die Aspirientje ook enkele datums
meegeven die jullie nog zullen mogen meemaken dit chirojaar.
De eerste datum is toch wel de befaamde 24u voor de sloebers,
speelclub en rakkers. Dit gaat door op 9 april om 14u tot zondag
10 april 14u. Waar? Op het Kerelsplein. Meer informatie volgt.
Daarnaast organiseren we met de Chiro elk jaar een
Boterkaarting waarbij iedereen mag komen kaarten voor boter.
Dit evenement gaat door op 19 maart en 20 maart.
Dit jaar gaan we ook terug op kamp en dit gaat door in….
(‘Tromgeroffel’) Lint! We gaan van 21 juli t.e.m. 31 juli naar het
Oosten van België om weer 10 dagen plezier te bevelen!
Hopelijk hebben jullie er al een beetje zin in, want jullie leiders
kunnen niet meer wachten om op kamp te vertrekken met zo’n
toffe bende!

Groetjes jullie leiders.

Toppers
Jow toppers.
We zitten al halverwege het chiro jaar (het gaat snel als je je amuseert). Het kamp is al bijna in zicht!
Het waren alleszins al zeer actieve chirozondagen. We testen jullie handigheid en competitiviteit met
allerlei leuke spelletjes zoals baseball, volleybal, vangbal, frisbee en tennisvoetbal. Er is nog veel
oefening nodig voor jullie om te leren vangen, de meeste voorwerpen vliegen recht door jullie handen
heen! Maar de inzet was er wel altijd. Naast balspelen hadden de leiders natuurlijk ook veel spelletjes
voorbereid. Het tofste vonden jullie het machtige piratenspel waarbij je elkaar er aan moest gooien
met tennisballen en de grond niet mocht raken door van het ene voorwerp naar het andere te
springen. Ook kregen jullie spel van de aspi’s toen de leiders aan het afzien waren in de examens.
Jullie hebben ook je beste beentje bovengehaald bij de highlandgames waarbij de teams getest
werden door verschillende spelletjes zoals het spel spel waarbij je het touw vasthad en de kegels niet
mocht aanraken.
Christuskoning is ook
alweer achter de rug. De
dag dat jullie samen met
de chiromeisjes in de
voormiddag
een
gezamenlijk spel spelen
en in de namiddag samen
met de tiptiens. Jullie
moesten rondgaan door
Zwevezele
en
op
verschillende
locaties
records proberen te
maken of verbreken.
Alleen jammer van het
slechte weer maar dat
hield jullie niet tegen!

Naast de actieve spelen waren er ook wat rustige spelen in het lokaal bij slecht weer. Zoals
weerwolven, pictionary,.. . Of een film kijken bij Wout thuis, lekker knus en warm.
En nu onlangs hebben jullie fearpong gespeeld, waarbij je een pingpongbal in het andere team hun
beker
moest
gooien
en
ze
kregen
dan
een
punishment.
Dan hebben we jullie ook meegenomen naar de schaatsbaan in Brugge als activiteit. We zijn blij dat
jullie het daar leuk vonden ook al waren er een paar dat wat veel op hun kont vielen

Toppers

Voor het tweede deel van het jaar zijn de leiders al volop bezig om het toppersweekend te regelen.
Normaal gezien zullen we binnen een paar weken jullie alle benodigde info geven zoals waar,
wanneer en wat je allemaal nodig hebt.

Wij kijken al enorm uit naar het tweede deel van het chirojaar, hopelijk jullie ook!

Groetjes van de top(per) leiders,
Yentl, Wout, Bavo en Robbe

Kerels
Juuuuw kerelsssss,
Goedja?
Met ons is alles vree goeed, zoals jullie wss al weten in Jan back in townnnn. Vanaf nu mag je alleen
ma Duits me em klapn of je wordt gestraft
.
Jah wa hebben wij allemaal al gedaan vandejaere…
Voor te beginnen hebben jullie een dropping gedaan da heel nipt was van team die ging winnen. We
hebben dan ook geleerd dat we jullie niet meer geblinddoekt moeten steken in een auto met een
vrouwelijke bestuurder… bende players daj allemaal bent tis ni normaal. Vooral Thibo is haantje de
voorste alst over meiskes gaat.
Jahh dan bij de sint, bende droevaarts tussen het leren door ne keer op je plaats gezet worden door
de
sint
kan
keer
geen
kwaad
voor
sommigen
e.
Achteraf waarje wel allemaal zo content met junder zakske spekken.
We hadden nog een beetje kalkoenrollade over maar we
hebben wel een paar leuke spelletjes gespeeld he met die
kalkoenrollade.
Totdat da pakske open ging, da stonk nog een bitje vint.
Twaarn dan nog een paar kisakskes data vastnamen en
dermee begonnen te smijten waardoor sommige leiders
onwel werden
.
Met zure boter trefbal spelen vonden jullie ook veel te
geestig, maar twas wel een beetje koud waardoor da
redelijk hard aankwam hé. 10-bal met een rauwe kip spelen
totdawe enkel nog vleugeltjes overhadden was ook veel te
grappig, ma jad dan van die mietjes da da vies vonden en
zich beter konden aansluiten bij de chiromeisjes want
junder waren even hard aant bleiten.
Doort jaar heen zijn we ook gaan bowlen omdat iesbietendekoet was… Ook daar was Thibo weer de
beste in want ie smeet heeltijd in de goote… We weten nu ook da we da nie meer moeten doen want
tope kwamen we met moeite aan 200 puntjes
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Kerels
We zijn ook look-a-likes aant zoeken voor elkaar, dien van Stan hadden we heel snel gevonden, jzoe
peizen dat Mathieu Terryn zelve is gmoe kijken juist nog een baardje en tis em.

We hebben ook nog eens een duel-spel gespeeld, en aj verloor moest je een kledingstuk afdoen,
twaren sommigen zo goed daar in, dat we het uniform gewoon weer terug moesten tekenen op hun
lichaam omdat ze bleven verliezen, iedereen weet waarschijnlijk wel wie, want sindsdien doet hij altijd
2 shortjes aan naar de chiro…

Nu
wa
kunnen
jullie
nog
verwachten
dit
jaar.
Natuurlijk de EPISCHE boterkaarting gevolgd door een machtig weekend op 8/9/10 April SAVE THE
DATE en veel leuke spelletjes, hopelijk zonder mondmaskers, geen carnaval
, en natuurlijk een
LEGENDARISCH kamp waar junder zich op kapot gaan amuseren. Wij zien het allesinds al volledig zitn
hopelijk junder ook.

HOUDOE, PEACE ALLEMOLLE EN F*CK AL DE HATERZZZZZZ.
THA GANG:
Big boy Jan, Bulking Robbe, Small boy Dylan, Playboy Timon

Aspi’s
Hellowkes aspi’s,
Wat een jaar is het alweer geweest, de corona laat ons maar niet gerust. Toch zijn wij, jullie leiders,
vastberaden dat we in de 2de helft van het jaar er volledig van verlost zullen geraken. Er zijn ook alweer
enkele evenementen gepasseerd, de befaamde fuif (waar ik enkele aspi’s gezien heb oei oei oei), onze
wereldberoemde kalkoenrollade met krokettenballetjes. Maar de beste dingen staan nog voor de
deur, ons aspiweekend, de leefweek en nog superduperepicmegamooimachtigbereleuke
chirozondagen. De sint is dit jaar ook weer gepasseerd, maar zijn commentaar is bij sommige niet goed
doorgedrongen denken de leiders bij zichzelf. Nu ik aan de sint denk, denk ik aan snoepjes en denk ik
aan eten. Ik heb honger en zal nu eerst iets eten, tot straks xx.

Nee gi kunt geen water drinken!

Oef net gegeten en een tukje gedaan, dat
hebben we ook al veel gedaan gedurende de
zondagen, partysnacks eten en chocomelk
drinken, oprecht gezellig. Dan efkes terzijde,
waar zijn die gasten dat we al heel lang niet
meer gezien hebben? Jasper? Bert? Hallo? En
btw arne, facebook is niet zo gevaarlijk als je
denkt.

Duimpie zegt Cas met zn mannen.

Aspi’s
Oke terug naar de chirozondagen, wij persoonlijk zijn altijd fan geweest van Christus Koning. Spelletjes
spelen met de meisjes, elkaar wat beter leren kennen en wat dom doen. Dit jaar hebben we in de
voormiddag een spel gespeeld met een andere wending. De volledige chiro werd in 2 groepen gedeeld
en de leiders en leidsters werden vastgebonden.
Tot op vandaag weet de helft van de chiro nog altijd niet in welk team ze zaten en wie er nu precies
gewonnen heeft. We houden het op team A, proficiat met de overwinning! Het was koud en vuil weer,
maar gelukkig konden we ons wat opwarmen aan de lekkere soep van de kookploeg in de sporthal. In
de namiddag werd er dan een spel gespeeld per afdeling, dit jaar was het thema Squidgame, jullie
herkenden de leiders en leidsters totaal niet tot ze zicht ontmaskerden op het einde van het spel, gek!
Origineel was het niet de bedoeling dat jullie vuil waren, maar de opportuniteit kwam en er werd
gebruik van gemaakt. Bij deze onze excuses voor de eitjes. Hopelijk vonden jullie het toch wat leuk en
willen de eerstejaars volgend jaar zeker opnieuw komen.

Tijdens de examens hebben
jullie ons vervangen als leiders,
helaas konden wij daar niet bij
zijn om jullie bezig te zien. We
konden dan misschien al
inschatten wie volgend jaar een
goeie leider zal zijn en wie niet,
dit zullen we nog kunnen zien
aan de hand van familiedag dit
jaar… oooeeeee… Tijdens de
andere chirozondagen was het
ook altijd plezierig.

Aspi’s
In Januari moesten jullie een praalwagen
maken met de vervangleiders, Bert, Brecht,
Wout, Dylan en Rune.
Eerder in het jaar was er een megamoeilijke
escaperoom waar jullie 3 nieuwe sleutels
hebben gevonden, waarvoor dank.
Daarnaast hebben we op halloween ons
geamuseerd met pannenkoeken, zo
hebben we leren koken. Persoonlijk vond ik
een andere topdag de Puppu-dag, alleen
hadden we hondenhater Desmet mee… (ik
ben zeker dat hij naar de hel gaat). Ook
hebben we met de buizen geschoten in
verschillende teams, eens niet in het bos, maar op het natuurspeelplein mede mogelijk gemaakt door
de familie Lambert. En vergeet natuurlijk de 3 proefzondagen niet, hier hebben jullie opnieuw beseft
dat de chiro machtig is en dat je een heel jaar (met of zonder kater) de zondag naar de machtigste plek
in Zwevezele wil komen, het Kerelsplein.

Even terzijde, hier zien we het begin van
prille liefde. Voel de spanning tussen
Thomas en mevrouw Sap.

BRUH
(kijk ook nog even op de volgende pagina
voor belangrijker nieuws)

Aspi’s
DE ASPI-AGENDA:
20/02: Klassieke chirozondag
25/02-27/02: Traantje laten voor het afgelaste Carnavalsweekend
27/02: Klassieke chirozondag
05/03: Aspifuif Chiromeisjes, steunen die handel
06/03: Klassieke chirozondag
11/03-13/03: Leidersweekend, dus geen chiro (sorry x)
19/03-20/03: Boterkaarting, wij verwachten iedereen! (dus ook geen chiro)
27/03: Klassieke chirozondag
01/04-03/04: Feestweekend Chiromeisjes, allemaal gaan! (geen chiro)
(04/04-17/04: Paasvakantie voor iedereen)
08/04-10/04: Aspiweekend, joepieeee
15/04-17/04: Kampverkenning voor de leiders, dus geen chiro
18/04-22/04: Leefweek, wooohoooo, verdere info hierover volgt nog
24/04: Geen chiro, wegens leefweek gehad
01/05: Klassieke chirozondag
08/05: Ontbijt in’t park van de Chiromeisjes en ook klassieke chirozondag
15/05: Klassieke chirozondag
22/05: Klassieke chirozondag
29/05: Laatste klassieke chirozondag, hierna starten de examens in het hoger
(Nog niet zeker, maar waarschijnlijk laatste chiro-activiteit: 26/06)

Ruah’s
De ruah’s van dit jaar bestaan uit 5 eerstejaars leiders en 2 begeleiders. Het is een nieuwe groep die
sinds vorig jaar werd ingevoerd om het overschot aan leiders weg te werken. Samen hebben ze de taak
om doorheen het jaar leiding te geven aan de verschillende afdelingen. Ze maken ook spel voor elkaar
of leren iets bij in de Chiro zoals tenten opzetten. Daarnaast is het ook de taak van de ruah’s om
evenementen te organiseren of speciale chirozondagen in te kleden, bv. De eerste chirozondag. Het is
de taak van de begeleiders om de eerstejaars leiders kennis en ervaring te geven.

12 september 2021
Op de eerste chirozondag was het onze taak om het leidersbekendmakingsspel te maken. Er werd
vooraf een (ludieke) foto genomen van de leiders per afdeling. Deze foto werd daarna in verschillende
vakken verdeeld. De afdelingen konden opdrachten doen bij alle leiders die verspreid zaten in het bos
en bij elke volbrachte opdracht mochten ze een vakje omdraaien. Daardoor kwam er steeds meer van
de foto zichtbaar en kregen ze een beter beeld wie hun leiders konden zijn. Na vele opdrachten konden
alle afdelingen hun leiders raden en gingen ze per afdeling terug naar het Kerelsplein waar ze elkaar
beter leerden kennen.
03 oktober 2021
In de deze week kregen de sloebers leiding van de ruah’s. De sloebers trokken alvast hun
sportschoenen aan, want ze speelden de SLOEBEROLYMPICS. Door middel van een ladderstructuur
konden ze hoger of lager geraken op de ladder door elkaar uit te dagen. Het werd een zeer sportieve
en spannende namiddag! Cas werd uiteindelijk de grote winnaar, nogmaals proficiat! Als tonguitsteken
een olympische sport was waren er zeker en vast meer winnaars bij de sloebers

Ruah’s
31 oktober 2021
Deze week wilden we eens gaan uitwaaien maar aangezien we de zee te ver vonden gingen we met de
ruah’s naar Bulskampveld waar we een rustgevende wandeling hebben gemaakt in de natuur en alles
bezocht wat Bulskampveld te bieden heeft. Jordi en Iben waren enorm gefascineerd door de bomen
en probeerden van elke boom dan ook een foto te maken .We brachten een bezoekje aan de
plantentuin waar Benji voor het eerst een bijenkorf ontdekte en we keken naar de best geacteerde
film ooit en daarna bezochten we het bijhorende museum . Om af te sluiten wilden we nog een warme
chocomel gaan drinken op het terras maar dit was jammer genoeg overbevolkt dus hebben we het
gelaten bij een ijsje . Tenslotte hebben we Victor nog wat laten spelen op het speelplein , zo was onze
kapoen ook weer gelukkig
.

28 november 2021
Op deze dag hadden de begeleiders een spel voorbereid voor
de andere ruah’s , de ruah’s kregen een lijst opdrachten die ze
moesten voltooien terwijl ze ook hun weg terug naar huis
zochten en dit terwijl de ruahbegeleiders op hun jaagden . Na
een dropping die eerst een beetje te ver was waardoor we de
ruah’s nog een lift hebben moeten geven waren we
vertrokken. Voor de gelukkigen onder jullie is er de kans dat u
enkele jonge gasten in hun onderbroek rond de kerk zag lopen
of aan de grens met Oostkamp (wederom met weinig kleren
aan)
. Na een geslaagde namiddag met veel ludieke foto’s
en goeie herinneringen hebben de ruah’s met overtuiging hun
begeleiders verslaan (compensatie volgt nog XD) .

Ruah’s
5 december 2021
Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker. Die verdwaalt is zeker. 'k Zal eens even vragen naar zijn naam.
Het kon natuurlijk niemand anders zijn dan sinterklaas. Eerst moesten we hem vinden natuurlijk. De
rakkers werden verdeeld in teams. Door verschillende opdrachtjes te doen op verschillende locaties
in Zwevezele, raakten ze uiteindelijk in de golem. Daar ontmoetten ze de sint die hen beloonde met
een lekker zakje snoep.

6 februari 2022
Na een lastige examenperiode met goede en minder goede resultaten waren alle ruah’s weer present
in de Chiro. Jammer genoeg moesten we nog geen leiding geven maar die tijd hebben we nuttig
gespendeerd. We maakten onze kalender en hielpen een handje met Koen Verhaeghe. Hij had een
verrassing klaar. Hij trakteerde de Chiro met frikandellen!!! Nogmaals een dikke merci aan Koen en het
sportcomité. Ze hebben gesmaakt.

13 februari 2022
Het was opnieuw aan de speelclub om weer een namiddagje te genieten van een zot spel van de ruah’s.
Deze week stonden de olympische winterspelen op het programma. Tal van wintersporten kwamen
aan bod zoals ijshockey, bobsleeën en zelfs een levensgevaarlijke biatlon met kans op explosies :o.
Gelukkig is iedereen er veilig uitgekomen en hebben ze zich gekroond tot olympische
wintersportkampioenen. Ook de begeleiders hebben zich nuttig bezig gehouden. Ze maakten
overheerlijke chocomelk en trakteerden aan de Chiro. Dat smaakte na zo’n intensieve wintersport dag

Voor de rest hebben we heel veel zin om opnieuw leuke chirozondagen te organiseren voor de
verschillende afdelingen! Op 10 april staat het fameuze stokbal tornooi in Wingene ook nog op de
planning, iedereen is dus welkom om de ruah’s aan het werk te zien en hen te steunen om de beker
mee te nemen naar Zwevezele
Greetzz de Ruah’s

Gamezzz

Gamezzz

Kalender
maart
zondag 6 maart

Chiro

zondag 13 maart

geen Chiro - leidingsweekend

zondag 20 maart

geen Chiro - boterkaarting

zondag 27 maart

Chiro

april
zondag 3 april

geen Chiro – paasvakantie

zondag 10 april

geen Chiro – paasvakantie

zondag 17 april

geen Chiro – Pasen

zondag 24 april

Chiro

mei
zondag 1 mei

Chiro

zondag 8 mei

Chiro

zondag 15 mei

Chiro

zondag 22 mei

Chiro

zondag 29 mei

Chiro

juni
zondag 5 juni

geen Chiro – Platse kermis

zondag 12 juni

geen Chiro – Hille kermis

zondag 19 juni

geen Chiro – vadertjes dag

zondag 26 juni

Slotactiviteit

juli
donderdag 21 juli

Start kamp

zondag 24 juli

Bezoekdag

dinsdag 26 juli

Start kamp sloebers

zondag 31 juli

Einde kamp

