DOEDIET KERST 2021

VU: Ellen Walravens
Terheugenstraat 21
1670 Bogaarden

Wist je dat?
… het vandaag tweede kerstdag is?
… dit twee dagen na kerstavond is?
… Jezus op deze avond geboren is?
… wij daardoor cadeautjes krijgen?
… de Kerstman hier voor zorgt?
… hij hulp krijgt van rendieren?
… zij in Groenland leven?
… dit niet echt een groen land is?
… groen de vierde kleur is van de regenboog?
… een regenboog eigenlijk een cirkel is?
… dit komt omdat we niet onder de horizon kunnen kijken?
… de horizon een denkbeeldige lijn is?
… dit dus gewoon in onze gedachten zit?
… wij tot 60 000 gedachten per dag hebben?
… we ook denken in onze slaap?
… dit dan een droom is?
… dromen meestal bedrog zijn?
… Marco Borsato hierover een liedje heeft?
… hij ook een liedje heeft dat ‘rood’ heet?
… rood de kleur van de liefde is?
… je ook rood vuurwerk kan kopen?
… je dit kan doen met nieuwjaar?
… dit binnen minder dan een week is?
… het dan het jaar 2022 is?
… je dan goede voornemens moet hebben?
… dit een superleuk jaar zal worden?

CHIRO KARREVELD WENST JULLIE FIJNE FEESTDAGEN!

Verslag overgang 2021
Ondertussen zitten we allemaal al drie maanden in onze nieuwe groep met onze nieuwe leiding, wat
gaat de tijd toch snel! Dit jaar ging overgang door in het bos van Gaasbeek. Het was mooi weer en
naar jaarlijkse traditie speelden we allerlei spelletjes om tips te verkrijgen om de nieuwe leiding te
kunnen raden. Wanneer elke groep er min of meer aan uit was wie zijn nieuwe leiding zou worden,
mochten ze met een koord hun leiding meenemen naar de groep voor een kennismaking.

PAGADDERS
Karen, Kasper en Klaas

PINKELS
Marte, Sarah en Fleur

SPEELCLUBJONGENS
Nina, Allegria en Joren

SPEELCLUBMEISJES
Alice en Ineke

RAKKERS
Kyana en Jorrit

KWIKS
Fee, Anke en Phebe

TOPPERS
Kyana en Jorrit

TIPPERS
Zoë, Dien en Manou

KERELS
Raf en Silke

TIPTIENS
Anna en Charlotte

ASPI JONGENS
Harold

ASPI MEISJES
Ellen en Merel

Na al dat denkwerk hadden we toch wel wat dorst gekregen, het was tijd voor een drankje en daarna
was deze leuke dag jammer genoeg al gedaan. Nu uitkijken naar de rest van het jaar!

DE LEIDINGSPLOEG
Dit jaar werd onze ploeg aangevuld door twee jongens, Joren en Jimmy, en Raf werd onze nieuwe
hoofdleider!

Liefste pinkeltjes,
Hopelijk vonden jullie de eerste zondagen net zo leuk als ons. We hebben jullie allemaal wat beter
leren kennen en vinden het superleuk dat jullie altijd zo enthousiast zijn. Jullie deden allemaal heel
hard jullie best om te winnen bij het ganzenbordspel. En als tweeling konden jullie goed
samenwerken en heel veel lachen. Ook eten jullie al eens graag een chipje of chocolade en drinken
jullie graag eens wat chocomelk. Gelukkig waren jullie allemaal heel braaf dit jaar en kregen jullie
lekkere snoepjes van de sint. Heel veel plezier deze vakantie en dan zien wij jullie hopelijk allemaal
met 2e kerstdag zodat we een hele dag samen kunnen spelen. Hier nog even een paar leuke en gekke
foto’s van de afgelopen zondagen!
Kusjes en knuffels van jullie leiding
Sarah, Fleur& Marte

Dag Pagadders boys,
We hebben al enkele supertoffe, zotte en speelse weken achter de rug waarin jullie hebben getoond
dat jullie allemaal echte Chirojongens zijn! Wij als leiding vinden het alvast de MAX met jullie.
Onder de foto vinden jullie een woordzoeker terug waar je opzoek kan gaan naar de Chirotermen.

Geniet van jullie vakantie en we zien elkaar terug volgend jaar.
Kusjes Klaasje, Kapser en Karen

Liefste speelclubs,
We hebben dit jaar al veel zotte dingen gedaan en wij hebben hierdoor al veel van jullie geleerd. Zo
weten we dat jullie niet allemaal keukenprinsesjes zijn en dat jullie liever in jullie vinger snijden dan
in een ajuin. Jullie hebben ons bewezen dat we jullie niet alleen bij een vuur kunnen achterlaten,
anders krijgen we een vuurtje zo groot als op kamp. Ook hebben we ontdekt dat jullie het heel leuk
vinden om elkaar vast te plakken met plakband of elkaar onder te dompelen met verf. Maar vooral
dat jullie het heel moeilijk vinden om van mensen hun deurbel te blijven ;)
We beloven dat er jullie nog veel leuke en grappige momenten te wachten staan.
Kusjes, de leiding x

Dag liefste speelclub meisjes!
We hebben een leuke opdracht voor jullie; de afgelopen maanden hebben we al te gekke dingen
gedaan, daar zijn de onderstaande foto’s echt het bewijs van! Maar vinden jullie in onderstaande
foto’s ook altijd Wally terug? Veel succes ermee!!
Ps: in elke foto zitten er 2 verstopt!

Wally

=

Dag lieve kwiks!

Het nieuwe Chirojaar is ondertussen al een tijdje bezig en wat hebben we ons al geamuseerd! Helaas
pindakaas, moeten we weer in bubbels Chiro geven
. Maar niet getreurd, jullie fantastische
leidsters zullen met leuke programma’s blijven komen.
Om de kerstvakantie goed te starten, hebben we een raadseltje voor jullie. Wie kan het oplossen?
Tip: Kijk goed naar de foto’s om de antwoorden te vinden!
Veel succes!
Kusjes en fijne feestdagen,
Fee, Phebe en Anke xxxxxxx
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WELK WOORD KAN JE MAKEN MET DE LETTERS UIT DE VAKJES MET EEN VRAAGTEKEN?

Dag lieve rakkertjes
Het jaar is nu al eventjes bezig maar toch hebben we al heel wat leuke activiteiten gedaan.
Jullie hebben zeker al bewezen dat jullie het niet erg vinden om vuil te worden.

Nu zijn we bezig om een super groot en cool kamp te bouwen zodat we er dan samen
gezellig 2de kerstdag kunnen in vieren.
Wij hopen er met jullie nog een fantastisch chiro jaar van te maken ondanks de corona maar
dat zal ons niet tegenhouden om er het beste van te maken.

Wij zien jullie snel terug.
Veel kusjes van Borit en Kijean xxx

Kleur deze prenten in!

Dag liefste toppertjes!
Wij hebben het Dees jaar al heel leuk gehad met jullie en hopen dat jullie het ook leuk vonden. En wij
zien er ook al naar uit om op bivak te gaan met jullie. Maar zoals de meeste van jullie wel zullen
weten is het nog exact sinds wij dit briefje schrijven 17.673.790 seconden of 294.564 minuten of
4.910 uren of 205 dagen voor we op bivak vertrekken.
Wij kunnen er alleszins niet op wachten!!!
Maar vooraleer dat we op kamp vertrekken moeten we nog veel zondagen met elkaar doorbrengen
en daarvoor zouden we van jullie willen weten wat jullie nog zouden willen doen op een zondag.
Denk hier eens goed over na en zeg het ons de volgende keer dat we elkaar zien.

Dikke kusjes van Carsten en Jimmy

Dag lieve tippertjes,
Het begon allemaal op 26 september. Overgang in ’t Chiro! Voor ons een dag waar we heel
erg naar uitkeken. Hoe kan het ook anders met ZO EEN TOPPERS ALS JULLIE! Na een toffe
babbel, chipkes en een drankje kenden we elkaar al wat beter. We zetten even al een
aantal leuke momenten op een rijtje.

Ja hoor, onze eerste foto is een
feit.

Cakejes versieren kunnen jullie
als de beste.

Swingen op onze eigen chirofuif
WhoepWhoep

Samen ravotten in de modder.

Jullie zijn echt een super leuke bende en we
kijken er naar uit ieder van jullie nog beter te leren kennen. We hopen dat jullie al net
zoveel genoten hebben als wij en gaan vooral nog heel veel leuke momenten tegemoet.
Heel veel kusjes en knuffels van jullie trotse leiding!
Zoë, Manou en Dien

lieve lieve tiptiens
onze liefde voor jullie is een waterval, alleen door jooouu (jullie) schijnt de zon een beetje
meer et avec moi dans tes bras tout est magnifique
een zondag gaat beter als je danst en ik zal altijd blijven dromen van onze chocoladefontein
wanneer zie ik jou (jullie) terug? wat ik wil wat ik wil is elke dag chiro, hocus pocus iedereen
kan toveren hocus pocus corona wegtoveren
de spanning steeg ten top, jullie bergden de boeken lekker op en hoeven niet meer te
wachten op het signaal want de vakantie is begonnen
hippie hippie happy holiday
hippie hippie happy holiday!!!
met onze oude fiets en guitige lag op onze snoet reden we van de bascule tot in de schuur
van carla: een ongelooflijk idee met onze borst vooruit en ons hoofd naar voren kon niemand
ons onderuit halen
we reden mooi langs de kant van de weg en deden dit veilig zodat ze bijjjj de politie tevreden
kunnen zijn van onze tiptiens
wij hebben ons hart verloren in ‘t park van gaasbeek, twas waarschijnlijk toen jullie in onze
ogen ke(e)k(en), ik deed de hippie shake ahaaa, ik deed het links deed het rechts want ik
was zo blij-ij
het was geen kusjesdag tijdens squid game maar niet normaal hoe die tiptiens de spelletjes
altijd enthousiast meedoen
onze vriendschap is voor eeuwig en altijd, jullie zijn de bom, jullie zijn mijn Gigi, jullie zijn
mooi, jullie worden biggen (mopje dat zijn jullie al en wow hoezo is dit een liedje van K3
haha) en vergeet zeker niet dat je een vriend hebt in ons
WE LOVE YOU BABY’S
kusjes
jullie leiding
xxx

Elaba kapoenen,
Hopelijk hebben jullie er al een geweldig jaar opzitten.. wij zeker en vast wel!
Met de overgang naar het nieuwe jaar komen blijkbaar nieuwe voornemens en dus hebben
wij er ook enkele bedacht voor jullie. Graag zouden wij dit jaar:
1. Kerelkot verder inrichten
2. Nieuw projectje starten
3. Wat meer apenstreken en stommiteiten
begaan
4. Quizniveau wat opkrikken
5. Nachtspel
6. ….
7. ….
8. ….
9. ….
10. ….
(Zelf aan te vullen met wat ideeën)

Om jullie wat te helpen met puntje 4 hebben wij een ‘aartsmoeilijk’ kruiswoordpuzzel
opgemaakt
Laat ons zeker weten wat jullie definitief antwoord is.

Kusjes jullie leiding
Raf & Silke

Hoi girlies,
Bij deze ons eerste tekstje voor jullie!! Omdat wij zooo goed zijn in tekstjes maken heb ik er een
leuke anekdote van gemaakt. Geniet ervan xxx
Het moment dat ik dit schrijf is het woensdag 08/12, 17u46 en zit ik met een platte batterij te
wachten op mijn vriendjes in Brussel-Centraal om naar de Kerstmarkt te gaan. Ik heb dus niets beters
te doen dan in mijn brakke HEMA agendaatje jullie doediet tekstje te schrijven. Ik kijk alvast uit naar
de post-examenperiode en de jenevertjes die wij samen zullen drinken op tweede kerstdag!! Jullie
horen het goed, geen schaatsen voor ons dit jaar, jullie leidsters zijn namelijk niet zo getalenteerd
(tot Ellen haar grote spijt). Terwijl ik nog steeds zit te wachten, moest ik denken aan het feit dat we
jullie toch al een beetje beter hebben leren kennen. We weten namelijk ondertussen dat jullie veel
(en snel) kunnen eten (shoutout naar de nicknack-contest), wij niet zo goede schilders zijn, jullie
valsspelen bij een escape room en dat jullie suuuperschattige pinkeltjes waren
(zie: Youtube: FLO
FLO, een aanrader)
Om 18:17 kwamen mijn vriendjes toe en kon ik dit tekstje afsluiten, en dit natuurlijk traditiegetrouw
met mooie foto’s van de afgelopen maanden.

Heel veel groetjes en knallen die examens!
LOVE YOUUUU
Ellen en Merel <33

Dag lieve kindertjes
Ik ben ondertussen reeds vertrokken met de Jetski richting Ibiza met een paar stoute dames
achterop, maar aangezien ik jullie afgelopen zondag niet allemaal gezien heb had ik graag nog het
volgende gezegd. HOE IS DAT NU MOGELIJK DAT JULLIE JULLIE BRAVE, HARDWERKENDE, HILARISCHE
LEIDER ZO IN DE STEEK LATEN?? Die arme jongen is bij mij komen uithuilen en ik heb hem dan maar
op mijn kosten richting Brussel Noord gestuurd, hopelijk vindt hij daar wat hij zoekt en kan hij de
eerstvolgende zondag met opgeheven hoofd weer het beste van zichzelf geven. Dat gezegd zijnde
wou ik via deze weg lid Jannes graag virtueel aan zijn orden trekken; de klachten voor ongewenste
intimiteiten strooomen bij mij binnen. Op fuiven, op theekransjes en zelfs op chirozondagen speelt u
blijkbaar graag amandeltennis en dat wordt precies niet geapprecieerd. Ik denk dat er maar 2
verklaringen zijn: a) mensen willen geen speeksel uitwisselen met u omdat ze maar al te goed weten
dat ze de zoveelste in de rijn zijn b) ge gebruikt te weinig tong. Vervolgens had ik het graag over
mijnheer Vanderoost gehad: ik heb horen fluisteren op de wandelgangen dat gij graag naar de chiro
komt, maar daarbij weerstand ondervindt van uw ouders? ‘ja maar Roan was wat ziek’, ‘ja maar Roan
had zijn huiswerk nog niet gemaakt’, zijn zaken die NIET geldig zijn volgens Sinterklaas, en als de heer
Mario daar anders over denkt dan heb ik nog wel een eitje te schillen met hem! Roan, kom
ondertussen gerust in opstand of sluip het huis uit wanneer het kan, want ik wil u elke zondag zien
op de chiro! Wie o wie hebben we dan nog? Ne krullenbol? Dat moet den Arthur zijn dan! Volgens
mij zijt gij heel vaak heel enthousiast wanneer uw leider weeral iets formidabels in elkaar geflanst
heeft, maar klaarblijkelijk gaat dat gepaard met vanalles. Is het zo dat gij geluid produceert uit
enthousiasme? Ik weet niet wat er daar nog mee gepaard gaat en of gij dat ook dat als je “’s avonds
alleen in bed uw wiskunde aan het leren zijt” , maar ik vroeg het me gewoon af. Enerzijds vind ik het
heel mooi dat ge vaak zo blij wordt, maar als ge uw kansen bij de vrouwtjes iets wilt opkrikken zou ik
u toch adviseren om dat wat te onderdrukken. ;) Tot slot: Ruben Jongen, een groot geluk dat gij er
toch nog zijt wanneer al de rest het laat afweten, of wanneer er 2 liter water moet worden
weggewerkt (ook al kan een menselijk maag dat helemaal niet aan). Ik heb weinig of geen slechte
dingen over u te zeggen, behalve dit: Als je wat biertjes gedronken hebt, zorg er dan voor dat die
voor u richting Dromenland vertrekt uw lichaam reeds verlaten hebben, anders kan het zijn dat er
iets heel vervelends gebeurt. Bij deze heb ik dan ook alles gezegd en wens ik jullie het allerbeste toe!
Nu moet ik jullie laten want een van de dames heeft mij net laten weten dat ze graag met mijn piet
wil spelen (waarschijnlijk heeft die weer voorgesteld om te gaan squashen). Dat belooft!
Dag lieverds
Xoxo Da Sint

Vul de liedjes juist aan!
Chiro Karreveldlied!

Je bent jong, je bent in
En je weet wel wat je wil.
Je bent ………….., niet ………….
Want je gaat naar ’t chirooooo.

Chiro Karreveld (ahaa)
Kom erbij maak, maak ……………….. en speel met mij.
Zondagnamiddag (ahaa)
Elke keer, meer en meer …………..

Van maandag tot vrijdag
Dan moet ik naar school toe gaan
Maar zondagnamiddag
Dan laat ik boeken staan.

Chiro Karreveld (ahaa)
Kom erbij maak, maak ……………….. en speel met mij.
Zondagnamiddag (ahaa)
Elke keer, meer en meer …………..

Op zondagnamiddag
In ’t chiro is ’t dolle ……………….
Dus is mijn agenda
Op ……………… steeds bezet!

Kom schreeuw het uit
En haal je …………….
Zo kunnen zij
Ook ’t chiro vinden!

Chiro Karreveld (ahaa)
Kom erbij maak, maak ……………….. en speel met mij.
Zondagnamiddag (ahaa)
Elke keer, meer en meer …………..

De wereld is een toverbal
De ……………. is een toverbal
Geen mens weet hoe hij worden zal,
Maar 1 ding dat weet ……………….
Je kunt het niet alleen

Dus zullen we er samen iets van moeten maken
De wereld is een ……… maar …………….. ding
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
Hé, hé, hé, hé kom maar in de …………….

Bekijk een keer de ……………..
Een mens is toch iets beters waard
Je ziet dat het een …………….. is
Zo gaat het helemaal mis

Dus zullen we er samen iets van moeten maken
De wereld is een ……… maar …………….. ding
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
Hé, hé, hé, hé kom maar in de …………….

We praten ………., we praten ……..
We roepen ……. en ……….. en ……
Maar wil je elkaar echt goed verstaan,
Dan doe je er iets aan.

De Chiroscoop
Vissen 21 februari - 20 maart

Kreeft 21 juni - 22 juli

Jij kunt je niet voorstellen dat je kerst zou
vieren zonder je dierbaren. Je vindt het fijn om
iedereen weer te zien en kunt úren luisteren
naar je oma die met plezier over vroeger
vertelt. Een zoetsappige kerst is hoe dan ook
wel voor jou weggelegd en wij zijn stiekem
best wel jaloers.

Feestartikel: de piek van de kerstboom

Jij kan het je niet voorstellen dat je kerst zou
moeten vieren zonder je familie. Gelukkig hoef
je je daar geen zorgen over te maken. Dit jaar
ben jij een paar dagen lang samen met je
familie en daar word je helemaal happy van.
Alle cadeautjes staan al onder de kerstboom
want jij laat niks aan het toeval over. We
weten in ieder geval wel zeker dat jij tijdens de
kerstdagen ook wordt verwend.

Ram 21 maart - 20 april

Feestartikel: een kerstmuts

Uren stilzitten tijdens het kerstdiner is niet
voor jou weggelegd. Helemaal niet erg, want
dat is ook niet het plan dit jaar. Jij hebt het heft
in eigen handen genomen en bent organisator
van je eigen kerstdiner. Dan weet je in ieder
geval zeker dat alles op jouw manier gaat.

Leeuw 23 juli - 22 augustus

Feestartikel: de mijter van Sinterklaas
Stier 21 april - 20 mei
Ho ho ho, er gaat iets mis met het
hoofdgerecht op Eerste Kerstdag. Gelukkig ben
jij ontzettend geduldig en volhardend dus we
weten wel zeker dat dat goed gaat komen.
Check voor de zekerheid wel even of je iets
achter de hand hebt. Verder gaat jouw kerst
fantastisch zijn, geniet van die fijne dagen
samen met jouw familie.

Feestartikel: een gevulde kalkoen
Tweelingen 21 mei - 20 juni
Tradities laat jij liever varen en dat is precies
wat er dit jaar gaat gebeuren. Nadat je langs je
ouders bent gegaan heb je met je besties nog
een fantastisch leuk feestje op de planning
staan. Wie weet ga jij daar wel de prins op het
witte paard tegenkomen *knipoog*.winnen?

Dat kunnen de sterren nog niet
verklappen. Spannend!
Feestartikel: een kerstboom

Nu je de tafelsetting al hebt geregeld weet je
zeker dat het kerstfeest top zal verlopen. Maak
je geen zorgen, dat komt helemaal goed.
Onder de boom ligt een enorme verrassing op
je te wachten waar je ontzettend blij van gaat
worden. Dat verdien jij want je denkt zelf ook
altijd aan anderen.

Feestartikel: vuurwerk
Maagd 23 augustus - 22 september
Als jij de touwtjes in eigen handen neemt ga je
een fantastisch kerstfeest beleven. Je hoeft
niet te bescheiden te zijn en wij raden je aan
om gewoon te genieten van wat er komen
gaat. Laat alle onoplosbare problemen (zoals
de kip die is aangebrand) even lekker voor wat
het is. Het is namelijk Kerstmis dus je kunt
gewoon genieten.

Feestartikel: de zak van Sinterklaas
Weegschaal 23 september - 22 oktober
Kerstmis zie jij als een chique aangelegenheid.
Je houdt van tradities en je zorgt ervoor dat
ook dit jaar alles exact volgens plan verloopt.
Deze kerst kruip jij na het kerstdiner lekker
dicht tegen je lover aan en kijken jullie samen
nog naar een romantische kerstfilm. Smelt.
Exact de kerst waar je op hoopte.

Feestartikel: je feestelijkste outfit

Schorpioen 23 oktober - 22 november

Steenbok 22 december - 20 januari

Jij bent vastberaden voor het eerst zelf het
kerstdiner te bereiden. Normaal gesproken
vier jij kerst bij je ouders thuis maar dit jaar
heb je ze voor het eerst bij jou thuis
uitgenodigd. Je staat op Eerste Kerstdag met
veel passie in de keuken en het gaat je hoe dan
ook lukken om die mousse au chocolat perfect
te krijgen. Smullen…

Jouw kerstfeest wordt echt fantastisch. Jij bent
de leukste in huis en hebt ongetwijfeld al wat
hilarische grappen achter de hand voor tijdens
het diner. Jij en je familie blijven dit jaar úren
natafelen en pakken flink uit met de kaasplank.

Feestartikel: een slee
Boogschutter 23 november - 21 december
Jij hebt altijd ontzettend veel zin in kerst en
loopt nu al neuriënd over straat (kerstliedjes
natuurlijk). Je vindt het prettig om in je
vertrouwde omgeving te zijn en wilt het
kerstfeest sowieso met je familie vieren. Bij
wie of waar maakt je niet zo veel uit want je
bent daar erg makkelijk in.

Feestartikel: je bolletjeszakdoek

Feestartikel: je feesthoed
Waterman 21 januari - 20 februari
Jij vindt het belangrijk om tijdens het kerstfeest
stil te staan bij mensen die het minder goed
hebben. Voorgaande jaren stond jij altijd uren
bij het Glazen Huis en ook dit jaar heb jij al
bedacht welke mensen jij een hart onder de
riem wilt steken. Het feit dat je zo aan de
medemens denkt belooft dat het ook voor jou
een prachtige kerst gaat worden.

Feestartikel: een fles champagne

KALENDER
JANUARI
02/1
09/1
16/1
23/1
31/1

geen chiro
chiro (driekoningen)
geen chiro
chiro (aspidag)
chiro

FEBRUARI

MAART
06/3
13/3
20/3
27/3

chiro
chiro
carnaval op ‘t chiro
geen chiro

06/2
13/2
20/2
27/2

geen chiro
chiro
chiro
chiro

APRIL
03/4
10/4
17/4
18/4
24/4

chiro
chiro
geen chiro
paasmaandag
chiro

