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HANDLEIDING EN INHOUD VAN DIT BOEKJE
Hoe werkt dit boekje? Niet enkel de algemene pagina’s zijn voor iedereen bedoeld, maar
bijvoorbeeld de Aspi-pagina bevat leuke weetjes die de Tjoepkes en hun ouders ook grappig zullen
vinden. Neem dus zeker eens een kijkje doorheen het volledige boekje! Natuurlijk wordt er op elke
afdelingspagina ook een stukje tekst exclusief aangeboden voor die afdeling, alsook de data voor
deze periode.

De schrijvers van dit boekje zijn niet alleen ongelofelijk knap en super hilarisch, ze hebben ook
talent voor schrijven, samenvatten, mopjes en lieve tekstjes. Wanneer je enkel jouw eigen
afdelingspagina leest, of die van jouw kind(eren), mis je misschien een leuke anekdote op een
andere pagina!

Boekje verloren? In het water laten vallen? Koffie op gemorst? Laten opeten door de hond?
Gebruikt om de barbecue mee aan te steken? … Geen paniek! Je kan het boekje ook altijd als
pdf-bestand downloaden op onze website (www.chiroruien.be) en vervolgens afdrukken.

Wat staat er nu allemaal in dit boekje?

● TD TEEDEE 31 - Wat een feest!
● Sinterklaas
● Kerstfeestje
● Jeugdmis
● Weekend
● Kiekefret
● Wist-je-datjes?
● Spelletjespagina’s
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TD TEEDEE 31 - WAT EEN FEEST!
Wat een nacht! Er werd gedanst en gedronken tot in de vroege uurtjes! Zoek jezelf op de foto’s via
onze Facebookpagina. Hieronder staat alvast een voorproevertje.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die aanwezig was, alsook al onze sponsors. Zonder de
sponsors zou TD TEEDEE niet waargemaakt kunnen worden!
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SINTERKLAAS
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Jouw beste vriend, mijn beste vriend,
de vriend van ieder kind! Jippie, de lieve Sint komt op zondag 4 december een
bezoekje brengen in de Chiro!

Maken jullie een leuke tekening voor de Sint? En vergeet ook zijn pieten niet!
Aan het einde van dit boekje staan er enkele leuke kleurplaten.

Hopelijk zijn jullie braaf geweest het afgelopen jaar, want jullie weten: “Wie
zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roet!”

En zoals elk jaar brengt de sint een lekkere beloning mee voor de brave
kindjes!

KERSTFEESTJE
HOHOHOOOOW

Op vrijdag 16 december staat het kerstfeestje gepland. De tsjoepkes, speelclub en rakwi’s zijn
welkom in de chiro om 19 uur en we ronden het feestje af tegen 21 uur. Brengen jullie allemaal
een cadeautje mee van ongeveer 5 euro? Je kan ook altijd zelf iets maken! Probeer er wel
rekening mee te houden dat jouw cadeautjes voor zowel meisjes als jongens is.

De tito’s, keti's en aspi's gaan Bowlen in Oudenaarde. We spreken om 19 uur af aan de Bowling
Stones. Probeer zoveel mogelijk de carpoolen! Jullie brengen best ook een centje mee om iets te
drinken, de bowlingspelletjes betalen wij voor jullie!! Wij proberen ook om 21 uur af te ronden,
dan kunnen jullie de leden terug komen ophalen aan de bowling.

JEUGDMIS
Op 24 december om 17 uur vindt de jaarlijkse jeugdmis plaats in de kerk van
Berchem. Dit wordt georganiseerd door alle jeugdbewegingen van
Kluisbergen.

De leiding zal aanwezig zijn en alle leden zijn welkom! De jeugdmis wordt
afgesloten met een gezellige receptie.
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WEEKEND
WAAR?
Dit jaar trekken we naar het gezellige Kortrijk op weekend! We
vertoeven het volledige weekend in ‘De Warande’ (Ringlaan 30a,
8501 Kortrijk).

WANNEER EN HOELANG?
● Jullie worden op vrijdag 10/02 ter plaatse om 19 uur

verwacht, gepakt en gezakt!
● Jullie ouders mogen jullie komen ophalen op zondag 12/02 om 11 uur.

QUANTA COSTA?
● Voor het weekend vragen wij €35 per persoon.

- Overschrijven ten laatste tegen 25/01
- Rekeningnummer: BE72 8002 1762 3016
- Vermelden in mededeling: weekend-afdeling van je kind(eren) en naam kind(eren)
- Als je overgeschreven hebt, stuur dan een SMS naar Brent (0471/02 35 86). Op die

manier heeft hij een overzicht van wie zich al ingeschreven heeft en wie nog niet
ingeschreven is.

● Het verblijf, eten en urenlang plezier zitten in de prijs inbegrepen!

THEMA
Op weekend is er altijd een thema en ook dit jaar mag dat niet ontbreken! Jullie mogen zich
verkleden in het thema ruimte, laat jullie creativiteit maar de vrije loop gaan!

MEENEMEN (DOCUMENTEN)
● Medische fiche: alle medische gegevens schreven jullie bij de inschrijving op de medische

fiche. Is er iets veranderd aan de medische toestand van je kind? Of dient uw kind
medicatie te nemen? Gelieve dan opnieuw een medische fiche in te vullen en deze aan de
leiding af te geven op vrijdagavond. (De medische fiche is terug te vinden op de website
van de Chiro.)

● Identiteitskaart: iedereen neemt zijn identiteitskaart mee en geeft deze op vrijdagavond af
aan zijn leiding.
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BAGAGE
Voor de -12 : kussensloop, hoeslaken en slaapzak
Voor de +12 : veldbed of matras, slaapzak en kussen
Dekentje als je het snel koud hebt
Pyjama, knuffelbeer en pantoffels
Warme kleren, die ook vuil mogen worden. Neem zeker voldoende warme kleren mee, in
februari durft het wel eens erg koud te zijn!
Verkleedkledij (thema: de ruimte)
Sterke en warme schoenen (twee paar, zo kan het ene paar drogen als het nat geworden is)
Tandenborstel, tandpasta, zeep, borstel, deo, handdoekje en waslap
Jas, sjaal, muts en handschoenen
Eventuele medicijnen met naam en uitleg!

Tip
Wil je niets verliezen? Schrijf overal jouw naam op!!!!
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KIEKEFRET
Op 19 maart gaat onze jaarlijkse Kiekefret door! KOT KOT KEDEI? Dit jaar gaat de Kiekefret op
zondagmiddag/namiddag door. Komen jullie dan allemaal mee heerlijke kipjes met frietjes eten?
Natuurlijk is eten en drinken niet het enige wat wij die namiddag aanbieden!

Op dit gezellige eetfestijn is er ook een fantastische show die door de leiding en de
leden samen in elkaar is gezet! Zijn jullie ook zo benieuwd wat het thema wordt?
Wij ook!!

Hou deze datum dus zeker vrij!

Meer info volgt later.

WINNAAR BALLONNENWEDSTRIJD
Ook dit jaar stegen er weer talloze ballonnen de lucht in na afloop van onze
startdag! Zijn jullie ook zo benieuwd of we strookjes terug hebben
ontvangen? En hoever onze ballonnen geraakt zijn?

TROMGEROFFEL….

…. Tot in de Bourgondië in Frankrijk!!! Proficiat aan Louise Desimpel, jouw
ballon vloog helemaal naar Frankrijk toe! Spreek de leiding aan om jouw
prijs in ontvangst te nemen..
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BEDANKING SPONSORS
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AFDELINGSPAGINA’S
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GSM-NUMMERS VAN DE LEIDING

Tjoepkes Speelclub

Wodan:  0487 68 82 27
Wout: 0472 28 65 12

Elise C.: 0472 57 39 87
Marie: 0495 77 50 67

Baptiste: 0477 83 63 27
Jarne: 0473 36 58 55

Nathan: 0477 65 20 32
Noah: 0468 54 48 64

Rakwi Tito

Charlotte: 0491 32 06 57
Loeka: 0475 27 91 58
Lore: 0471 22 19 16

Aude: 0470 02 06 43
Elise:  0468 17 36 82

Margot: 0487 63 75 23

Keti Aspi

Brent: 0471 02 35 86
Guillaume: 0497 32 22 45

Julie: 0479 72 26 37

Lana: 0473 60 16 72
Suzanne: 0493 19 26 45
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Dit boekje vanaf dit jaar door Aude, Loeka en Marie wordt geschreven?
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SPELLETJESPAGINA’S

Grapjes

● Als een piet in zijn ene hand 12 pakjes heeft en in
de andere hand 20. Wat heeft hij dan?

Antwoord: Hele grote handen.

● Wat is rood en wit, rood en wit, rood en wit?

Antwoord: De Kerstman die van een heuvel rolt.

● Hoever kan je het oerwoud in lopen?

Antwoord: tot de helft, want daarna loop je er weer
uit.
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Data Tsjoepkes Speelclub Rakwi Tito Keti Aspi

4 december CHIRO - Groot bezoek

9 december CHIRO op vrijdag (19u - 21u)

16 december CHIRO - Kerstfeestje (19u - 21u) CHIRO - Bowlen (19u - 21u)

24 december CHIRO - Jeugdmis

5 februari CHIRO

10-12 februari Weekend!!

19 februari CHIRO

26 februari CHIRO
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