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Voorwoord
Liefste Pripojanen,

Eerst en vooral al gelukkig nieuwjaar! Hopelijk wordt dit een super jaar voor
jullie allemaal!

Dan willen we jullie graag verwelkomen in het derde vliegerke van het jaar.
Wij hebben alvast eens gespiekt bij alle groepen wat ze gaan doen en het
beloven weer super toffe maanden te worden voor iedereen!
We geven een paar keer geen leiding, dus kijk dat zeker goed na, zo vermijden
we dat jullie voor een dichte poort staan op zondag.

Zoals velen van jullie zullen weten moet ons dak hersteld worden. Dit is
natuurlijk niet zo goedkoop, daarom doen we nog eens een grote Rosse Jo
verkoop. Rosse Jo is ons eigen gebrouwen bier. Geïnteresseerd? Twijfel dan
zeker niet om een leider/leidster aan te spreken!

Oh en hou zeker zaterdagavond 29 april vrij, dan is het onze jaarlijkse
Trappistenavond! Meer informatie volgt uiteraard nog.

Ook organiseren onze aspiranten dit jaar hun jaarlijkse Aspicup, achteraan
kan je hier al wat meer info vinden. Dus waar wacht je nog op? Zet het in je
agenda op Zaterdag 6 mei.

En de week daarna organiseren wij onze spaghetti-namiddag! Deze vindt dus
plaats op 13 mei. En dit jaar is het een speciale editie, want er komt een
aansluitende bingo bij kijken! Meer info op de voorlaatste pagina.

Dan rest ons alleen nog te zeggen:

Veel leesplezier!

De redactie

Adres:(Hof ter elstlaan 9) E-mail:(leiding@chiropripo-elversele.be)
Redactie:(Daan De Rijbel, Robbe Heyndrickx, Kobe Thierens en Lennert Van
den Abeele)
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Ribbel-kalender
12/02 als je krijgt kriebels in je buik krijgt wanneer je iemand ziet wilt dat

zeggen dat cupido zijn pijlen heeft geschoten! Je bent verliefd! Vandaag

houden we allemaal van elkaar want het is valentijn!

19/02 Vandaag nemen we een kijkje hoe het leven eruit ziet onder water. We

gaan de diepte van de oceaan en zijn mysteries verder gaan ontdekken. Dus

neem allemaal maar jullie duikboot mee zodat we er aan kunnen beginnen.

26/02 VROEMMMMMM vandaag kruipen we in de wereld van een echte

formule 1 racepiloot . Wie gaat het snelst door het circuit racen??? We gaan

het vandaag ontdekken als echte race piloten .

05/03 vandaag is leider Barre jarig als jullie komen is er misschien iets om te

eten. Zeker komen want het is feest dan.

12/03 vuur vuur! Vlug bel de brandweer! Zij blussen het vuur! Maar hoe doen

die dat eigenlijk? Wel vandaag leven we ons volledig in in het leven van een

echte brandweerman. Het zal dus een vurige zondag worden!

19/03 Het is vaderdagggg . Vandaag nemen we een kijkje in de 24u van de

papa’s . Wie gaat de beste papa zijn???

26/03 Helaas pindakaas , vandaag is het geen chiro want de leiding is op

weekend . Tot volgende week.

02/04 vandaag is het de dag van de aprilvis dus breng jullie leukste moppen

en gekste grappen mee

09/04 Vandaag gaan we met alle leden samen opzoek naar lekkere paaseitjes

van de paashaas. Zoeken jullie mee?

16/04 deze zondag is het geen chiro want we gaan op weekend samen met de

speelclub hiervoor krijg je nog meer info van de ribbelleiding.
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Ribbel-artikels
Het grote ribbel dagboek

Elke zondag geven we jullie vol plezier een prachtige namiddag. Maar wat

doen wij zo eigenlijk daarbuiten? Wel hieronder vinden jullie een kleine inkijk

in het leven zoals het is van de ribbelleiding.

Leider barre

Mijn naam is barre en mijn echte naam is laurens zoals de vele kinderen die

zijn blijven zitten op mijn leeftijd ga ik nog naar school. Daar is het niet altijd

leuk maar je maakt het maar zo leuk als je zelf wilt. Na goed lachen met

leerkrachten en leerlingen ga ik naar huis en maak me klaar voor te gaan

basketballen.

Leidster sara

Ik ben Sara. Ik studeer hoe dat je baby’tjes en oude mensen verzorgd. In mijn

vrije tijd werk ik af en toe in het rusthuis bij oude mensen. Ik help hun met

wassen en geef hun lekker eten op hun bord. Soms zingen we een liedje of

doen we een cool dansje.

Leider koek

Ik ben koek maar eigenlijk is mijn echte naam toon.

Ik studeer tuinaanleg. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik de plantjes en de

boompjes bij de mensen kom snoeien. Dus als je in jouw tuintje thuis ziet dat

er niet genoeg bloemen zijn, kom ik wel eens langs😉. Ook spreek ik heel

graag af met mijn vrienden om te genieten van de muziek!

Leider bal

Ik ben bal maar jullie mogen me altijd ook Sam noemen. Ik werk al en ben dus

de enige van de ribbels die al centjes verdient. Wat ik juist doe is een beetje

moeilijk om uit te leggen. Maar om het simpel te houden geef ik les aan

leerlingen van de hogeschool om dingen te gaan verkopen. Klinkt zot he!
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Maar natuurlijk doe ik niet alleen van dat saai werk. Ik loop ook nog heel

graag. Soms wel meer dan 10 km. Begin dus maar al te oefenen om me te

volgen op zondag!

Waaw wat een interessante leventjes hebben wij toch al. Maar wat doen

jullie zoal buiten de chiro?

Kom het ons zeker vertellen volgende zondag.

Dan weten we ook wat jou zo speciaal maakt!

Nieuwjaarsbrief van de Ribbels

Beste ribbels,

Het is weer een nieuw vliegertje vol met komende avonturen .

Maar seg gaat dit nog lang duren ?

Wij willen spelen en met onze ouders leuke verhalen delen .

Geen zorg liefste ribbels het duurt niet lang meer voordat we weer plezier

hebben .

En we onze avonturen naar nieuwe niveau’s kunnen heffen .

We zien jullie kei graag

Het jaar was allesinds niet zo traag

We begonnen met 7

Maar dat duurde juist maar even.

Nu zijn we al met 9

En kunnen we super leuke dingen beleven.

Zoals de 24 uur van de ribbels

Dat geeft me nog steeds de kriebels

Ik kijk al uit naar volgend jaar!

Pief poef paf hier sluit ik af .

Jullie kapoenen de leiding .
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Speelclub-kalender
12/02: Liefste speelclubbertjes, het is bijna Valentijn. Dat wil zeggen veel

liefde en veel knuffels en natuurlijk…. een liefje!! Vandaag gaan we op zoek

naar onze ideale valentijnspartner. Wie wordt het beste valentijnsduo van

2023?

19/02: Kwak. Kwak kwak! Hallo ik ben Donald Kwik de grijze eend. Ik ben een

beetje verdrietig want ik ben mijn mooie kleuren verloren. Willen jullie mij

helpen mijn saaie grijze veren terug een kleur te geven?

26/02: Op 26 februari gaf Engeland het eerste bankbiljet van 1 pond uit. Daar

hebben wij hier niet veel aan maar wie van jullie kan de meeste euro’s

verdienen?

05/03: geef ACHT deze dag is Elvis presley uit het leger gegaan maar jullie

kunnen dit zeker langer vol houden dan hem

12/03: maar hé waar zijn de keti’s en aspi's naar toe. Wij zullen vandaag hun

rol moeten vullen. Willen jullie weten wat die rare mensen zoal doen?

19/03: het is Vaderdag in Antwerpen maar we kunnen er ook een dag maken

speciaal voor jullie lieve leiding

26/03: vandaag zijn wij er jammer genoeg niet want we zijn met de hele

leidingsploeg op smurfen gaan jagen

02/04: Vandaag gaan we op ruiltocht dus ik hoop dat jullie allemaal goed

kunne  ruilen zodat we heel veel lekkers krijgen. MOPJE vandaag is een dag

vol verrassingen vol grappige dingen en onvoorziene dingen. Ik dacht dat het

gisteren 1 april was maar blijkbaar toch niet.

09/04: Het is pasen de klokken hebben weeral goed rond gevlogen en overal

eitjes verstopt. Wat is dat daar ver in de verte. ohhhhh neen er ligt hier gwn

een grote klok op zijn zijde. we zullen en moeten deze klok redden of anders

hebben we misschien volgend jaar geen nieuwe paaseieren.

15-16/04: Het is eindelijk zover de speelclub gaat op weekend zijn jullie er

allemaal klaar voor. Het gaat gewoon het beste weekend worden ooit.

Hierover zal binnenkort een brief en extra informatie komen. we zijn aan het

wachten tot de postduiven toekomen.
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Speelclub-artikels

Donald Kwik en zijn veren

Op een zondagmorgen werd Donald wakker in een dikke plas modder. Zijn

lekker warm nest lag een paar meter verderop. Helemaal kapot gewaaid. Er

was de avond ervoor een zware storm geweest. Een storm die hij nog nooit

van zijn leven gezien had! Toen Donald rond zich keek zag hij, hoe de anders

altijd zo mooie en rustige vijver veranderd was in één grote vieze

modderpoel. ‘Dat kan toch niet!’ dacht Donald ‘Hoe kon dit nu gebeuren?

Mijn warme nest helemaal kapot! En kijk daar Bobbie de gans is niet meer

mooi wit maar helemaal bruin!’ Donald keek verbaasd en vol ongeloof rond.

‘’Donald! Wat is er met jou gebeurd!?’’ riep Alex de eekhoorn luid. “Zie je dat

dan niet Alex? Heel mijn nest is kapot! Dat is er gebeurd ja!” riep Donald boos

terug naar de nieuwsgierige eekhoorn. “Nee, niet met je nest! Met jou! Je

bent helemaal grijs!” zei Alex. Alex was al sinds Donald geboren was zijn

allerbeste vriend. Ze gaan alle dagen op avontuur op zoek naar nieuwe

schatten in de vijver. Soms vinden ze hele mooie stenen, andere keren vinden

ze dan weer een stuk plastiek :(  “IK BEN WAT???” riep Donald luid. Hij kon

zijn ogen niet geloven. Zijn mooie kleurrijke vleugels die schitteren in het licht

van de zon… zijn GRIJS?!? Hoe kan dat nu? “HEEEEEELP MIJN VLEUGELS ZIJN

GRIJS!!!!!!!!” Donald riep het uit. “Wat moet ik nu doen? Wat gaan ze wel niet

van me vinden op de eendenschool? Ben ik dan nu voor heel mijn leven het

lelijke grijze eendje?” Donald, het arme eendje bleef maar door ratelen en

spetterde in de modder. “Maar Donaldje toch, het komt wel weer in orde.

Vertrouw me maar” zei Bobbie de gans. Donald begon zachtjes te huilen, hij

kon maar niet geloven dat zijn mooie veren waar iedereen jaloers op was weg

waren. Niet veel later moest Donald naar school. “Ik wil niet Bobbie, iedereen

gaat mij uitlachen!” “Hee, Donald kom je nog?” Guust kwam waggelend op

Donald af. Nog voor hij Donald kon zien, liep hij achter Bobbie. “Ga weg

Guust, ik ben ziek ik kom niet naar school” loog Donald. “Oh, da’s jammer.

Beterschap Donald!” Guust vertrok maar toch geloofde hij zijn vriend niet
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volledig. Hij had gezien hoe grijs Donald eruit zag, hij kon wel ziek zijn. Maar

als Guust ziek is, worden zijn groene veren nooit grijs. ‘Hier klopt iets niet’

dacht hij. Donald dwaalde een beetje rond en besloot een wandeling in het

bos te maken om te kijken wat zijn vriend Alex aan het doen was. “Hee Alex,

wat doe je daar?” vroeg Donald. Alex kwam uit een boom geklauterd. “Ik ben

mijn wintervoorraad aan het aanvullen” zei hij. “Wil je helpen? Ik heb nog

veel eikels nodig en het ligt hier vol. Kijk maar!”. Donald keek rond. ‘Wauw’

dacht hij ‘Wat een mooi bos is dit’. “Ja ik wil helpen!” riep hij enthousiast.

Misschien kon vandaag toch nog leuk worden. “Weet jij hoe ik mijn kleuren

terug kan krijgen Alex?” vroeg Donald aarzelend. “Ik zou je graag willen

helpen vriend maar ik zal je moeten teleurstellen” antwoordde Alex droevig.

Een tijdje later schrok Donald van een gil. Het was Alex. “Ik weet wie je kan

helpen!” riep hij luid. “Wie dan?” Donald kreeg terug een beetje hoop om zijn

veren terug te krijgen. “De speelclub!” Alex trappelde van enthousiasme.

“Huh? Wat is dat een speelclub?” Donald was nog niet helemaal mee. “Dat is

een groep van de chiro van een beetje verderop. Zij gaan je kunnen helpen

Donald! Vlug ga er naartoe! Vlug! Vlug!”

*Wordt vervolgd*

8



Obama en zijn teletijdmachine

Ex president Obama was nog iets vergeten in het witte huis en ging daar naar

toe. Hij was namelijk zijn teletijdmachine vergeten!  Toen hij in het witte huis

was had hij zin in een banaan maar hij vond nergens een. Dus hij dacht ik zal

terug in de tijd gaan en daar een banaan nemen. Hij ging terug naar 2017

toen hij nog president was. Maar hij drukte de verkeerde knop in en ging

terug naar de MIDDELEEUWEN. Nu hij ging verder zoeken en kwam een rare

man tegen die tegen hem zei dat hij dit kon vinden in Portugal. Nu ging hij

naar Portugal en daar ging hij daar op zoek naar een mc Donalds. Nu hij die

heeft gevonden ging hij naar binnen om te vragen voor een banaan. De

persoon aan de kassa zei: maar nee meneer wij hebben geen bananen en wij

bestaan zelfs niet in de middeleeuwen. Dus ging hij naar een raar kasteel op

een berg. Daar ging hij vragen voor zijn banaan. Daar deed een heel rare

bleke magere man open en die zei: tuurlijk, komt u maar binnen. Maar hij

ging geen banaan geven en de man verandert in Dracula. Obama in paniek

loopt weg uit het huis en Dracula riep IK ZAL ER VOOR ZORGEN DAT JIJ GEEN

BANAAN KRIJGT! Nu kwam Obama een ridder tegen die hem terug naar

Amerika bracht. Daar terug te zijn kreeg hij te horen dat er in Mexico een rare

wijngaard is dat alleen bananen produceert door de rare ampelografie.

Obama heel blij gaat naar Mexico en vind daar de wijngaard maar ook

Dracula. Obama neemt in alle vlucht een banaan en gaat terug naar het

heden. Maar Dracula heeft hem gevolgd. Obama komt naar de speelclub voor

hulp. De speelclubbers hebben na een lang gevecht hebben Dracula verslagen

door hem in de zon te brengen. Dit was allemaal het idee van Sander. En jullie

werden beloond met heel veel bananen. Briek was hier heel blij mee.
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Rakwi-kalender

12/02: Zalm is 2 dagen geleden 19 geworden!!! En het is binnen 2 dagen ook
Valentijn!! Ra ra ra, wat zullen we doen? Zijn jullie wel LIEF genoeg om
traktatie te krijgen??

19/02: Vandaag weten we niet wat we gaan doen, we hebben geen
voorbereiding. Deze is verloren gegaan tijdens het lopen van hot naar her.
Kunnen jullie onze zondagnamiddag redden of rekenen we op het
improvisatietalent van de rakwileiding?

26/02: Vandaag is het niet LEID(ST)ER Lennert, Nicky of Zalm, maar
GENERAAL Lennert, Nicky & Zalm. GEEEEEEEFF ACHT! Voor welke functie zijn
jullie geschikt?

05/03: Omdat jullie zo graag heer en meester zijn over een kamp, mogen
jullie dit vandaag verdedigen en dat van het ander team veroveren.
Bosstratego dus!

12/03: De keti’s en aspiranten zijn net op weekend geweest en dus niet
aanwezig op de chiro. Aangezien wij rakwi’s en rakwileiding superieur zijn aan
de tito’s en titoleiding kunnen wij onszelf beschouwen als de oudste groep
van de chiro vandaag! Tenzij er een groep is die dat gaat proberen
aanvechten???

19/03: Wie van jullie is er de master van Google Maps, en kent alle straten
van Elversele en omstreken uit z’n broekzak? Die zal hem vandaag eens
mogen bewijzen!
!!Fiets meebrengen is noodzakelijk!!

26/03: Helaas geen chiro vandaag, want wij zijn op weekend met de
leidingsploeg… Hopelijk maken jullie er ook een LOL-weekend van!!
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02/04: Gisteren was het 1 april, hopelijk hebben jullie dus allemaal een mopje
uitgehaald thuis! Indien dit niet het geval is, geen vrees! Wij gaan jullie er
vandaag wat aanleren die je dan thuis eens kunt uitproberen. Want laten we
nu eerlijk zijn: iedereen verwacht een grap op 1 april, dus een andere dag is
veel beter om eens een lolletje te maken.

09/04: Joepieee, het is Pasen!! Hebben jullie net als ons ook wel zin in een
chocolade-eitje? Misschien vinden we er wel een paar…

16/04: Gisteren was het de 111ste verjaardag van het zinken van de Titanic.
Maar wat was er allemaal te zien op die boot? Dat gaan wij vandaag is nader
bekijken.
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Rakwi-artikels

Het rakwi-weekend
18 tot 19 november zijn we op ons super coole rakwi weekend gegaan. De
rakwi’s hadden er allemaal super veel zin in en hoopte op een tof weekend.
Toen de rakwi's aankwamen hebben we eerst de bedjes geïnstalleerd. Daarna
hebben we buiten verschillende spelletjes gespeeld. Desondanks het koude
weer was het wel geslaagd. We hebben aangebrande spaghetti gegeten
omdat onze koks die mee waren gekomen niet konden koken (Pouckie en
pied). Later in de avond hadden we een casino avond georganiseerd. De
meeste rakwi's waren hier heel goed in. Toen iedereen moest gaan slapen
waren Maïcon, Serina en Emma nog volop aan het praten. Zalm en Nicky
hebben ze buiten gehaald en ze mochten bomen tellen en achter Pouckie
lopen. De ochtend erna waren ze al wat stiller. We hadden lekker ontbeten en
hebben daarna spelletjes gespeeld rond de olympische spelen. Iedereen wou
graag winnen dus iedereen deed zijn best. Omdat Laura en Laïs hun handjes
waren bevroren hebben sommige rakwi’s binnen de stoelendans gedaan en
liedjes gezongen. In de avond hebben we pita gegeten. Dit was beter gelukt
dan de spaghetti omdat de koks alleen maar groentjes moesten snijden en
dat is niet zo moeilijk natuurlijk. We hebben ook een escape room gedaan in
2 groepen. Ze moesten om ter eerst zichzelf vrijmaken uit een lokaal. Om de
avond goed af te sluiten hebben we een fuifje gehouden. Iedereen had hun
zaklamp mee en ze mochten chips eten. Joppe had er super veel zin in en was
nog lang niet moe. Jammer genoeg was bijna onze laatste dag aangebroken
maar we hebben toch die ochtend nog leuke spelletjes gespeeld. We hadden
al ons gerief al weer ingepakt en de rakwis stonden klaar om naar huis te
vertrekken. Dat was het dan, ons super mega leuke coole fantastische
rakwiweekend.
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Batterij

Het “nieuwe” spel batterij dat moed, durf, creativiteit en heel veel risico vergt
is het laatste populaire spel bij de rakwi’s. Hieronder volgt een uitgebreide
uitleg en een aantal hints hoe je het spel speelt.

Spelterrein:

Zoals jullie kunnen zien is het terrein een rechthoekig vlak met aan elke hoek
een kegel. Bij de start van het spel of elke ronde starten de spelers tussen de
2 kegels van hun kant en dus ook hun team. Traditioneel is dit de kortste kant
maar je kan de rechthoek zo groot, klein, breed of smal maken als je wilt.

Doel:
Het doel van het spel is om iemand van het andere team wiens batterij
minder vol is dan die van jou te tikken zodat deze persoon uit het spel is. Zo
probeer je om ter snelst 3 (of meer of minder) personen van het andere team
uit te schakelen. Als je bent uitgeschakeld ga je aan de zijkant kijken en mag je
je team aanmoedigen of aanwijzingen proberen geven.

13



Regels:
Iedere persoon is of heeft een batterij. Als je op de lijn tussen je twee kegels
staat ben je volledig opgeladen. Vanaf je van de lijn stapt in het veld begint je
batterij leeg te lopen. Je batterij kan nooit helemaal leeg zijn, noch heeft dit
enig effect op je manier van spelen. Je kan gerust 5 uur (ik overdrijf) van je lijn
staan en je batterij zal nog steeds niet leeg zijn. Iedereen hun batterij loopt
even snel leeg. M.a.w. als iemand langer dan jou in het veld staat van hun lijn
heb jij de mogelijkheid om hen te tikken. Vanaf zij terug tussen hun 2 kegels
staan is hun batterij opnieuw 100% opgeladen, je kan hen dan niet meer
tikken omdat hun batterij voller is dan die van jou. Vanaf iemand getikt is
gaan beide teams terug naar hun kant van het veld en begint er een nieuwe
ronde.
Manier van spelen:
De manier waarop het spel meestal gespeeld wordt is dat van beide teams
één of meerdere personen het veld instappen en elkaar beginnen uitdagen.
De bedoeling is natuurlijk dat iedereen steeds goed oplet wie vroeger of later
dan hen in het veld gestapt is zodat ze weten wie ze mogen tikken of wie hen
mag tikken.
Voorbeeld: Lennert komt het veld opgestapt en een beetje later komt Nicky
het veld opgestapt. Dit betekent dus dat Nicky Lennert mag tikken omdat
haar batterij voller is dan die van Lennert. Zij probeert dus voorzichtig dichter
te komen en de afstand tussen haar en Lennert zo klein mogelijk te maken
terwijl de afstand tussen Lennert en zijn eigen team zo groot mogelijk blijft.
Achter Lennert staat echter Zalm klaar met een volle batterij. Het is nu
Lennert zijn doel om Nicky zo dicht mogelijk naar hun kant te lokken zodat
Zalm plots kan beginnen lopen en zo Nicky kan verrassen voor ze terug
voorbij haar eigen kegels terug is. Echter staat achter Nicky bijvoorbeeld Kobe
klaar op de lijn die op zijn beurt weer aan het wachten is tot Nicky terugloopt
met iemand (Zalm) achter haar zodat hij in het veld kan lopen en zo de gretige
achtervolger van Nicky kan gaan tikken. Dit is nog eens extra gevaarlijk voor
Zalm (de gretige achtervolger) omdat hij op volle snelheid richting Kobe aan
het lopen is en het duurt dus een tijdje totdat hij kan stoppen met lopen en
ook weer op volle snelheid terug aan het lopen is. Als Kobe snel genoeg is
heeft hij Zalm dus te pakken. Nicky kan er dus ook voor zorgen dat ze niet te
snel terug loopt zodat Zalm de illusie heeft dat hij haar kan tikken voordat
Kobe hem kan tikken. Dit is echter heel moeilijk en vergt een goed
inschattingsvermogen maar vooral veel lef.
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Hints:
1) Zorg dat minder dan de helft van je team in het veld loopt om het

andere team te gaan uitdagen. Anders loop je het risico dat er
niemand meer op de lijn staat om een teruglopend iemand te helpen
als deze achtervolgd wordt en heeft het andere team vrij spel om hen
nog langer te achtervolgen en dus te tikken.

2) Probeer niet te snel iemand te gaan tikken, laat hen dicht genoeg
komen tot je bijna zeker bent dat je hen gaat kunnen tikken als je
richting hun begint te lopen.

3) Wees niet te snel bang van een persoon die richting jou loopt als jij
achter iemand loopt. Soms kan je de persoon nog tikken voordat de
andere persoon jou bereikt heeft, dit is vaak de manier waarop je
iemand kan tikken.

4) Loop niet te snel weg, laat personen gerust heel dicht komen, wees
gewoon zeker van je eigen kunnen om weg te lopen. Hou je klaar om
te lopen maar laat de andere persoon je volgen, als je direct vol
begint weg te lopen gaat je achtervolger ook stoppen met lopen en
gaat je team op de lijn geen kans meer hebben om hen te tikken.

Zo dit was een hele uitgebreide uitleg van het spel batterij. Hopelijk zijn
andere groepen nu ook geprikkeld om dit spel te proberen spelen en kunnen
we er allemaal veel plezier aan beleven!
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Tito-kalender

12/02: Zonder liefde loop je in de kou, zonder liefde stopt het leven… Het is
bijna Valentijn, vandaar gaan we vandaag zien wie de beste romanticus is van
de groep. (FRIETEN)

19/02: Carnavalist tot in de kist da stond op zen valies, aha. Da spel zat vol
versleten brol en marchandies. Vandaag is het carnaval verkleden en snoep
vreten dus. 

26/02: In 1797 gaf de bank van Engeland hun eerste bankbiljet uit en wordt
nu dagelijks gebruikt. We vertellen dit niet zomaar, vandaag gaan we zien wie
van jullie er het beste met geld om kan gaan. Wie is er zuinig en wie is de
grootste geld spendeerder? (FRIETEN)

05/03: Pokémon, Gotta catch em all! Wie van jullie kan er het beste
pokémons vangen en wie kan ze het beste trainen? Vandaag gaan we jullie op
de proef stellen en moeten jullie bewijzen of je een goede pokémon trainer
bent. 

12/03: Vandaag gaan we ons veranderen, wij trotse Vlamingen gaan naar de
dark side: wallonië….. Hier zullen we zien hoe hard je echt moet werken
(slapen) en hoe moeilijk het is om een hele dag stil te zitten. (FRIETEN)

19/03:   Harry Potter bestaat nu al 25 jaar, hoe zot is dat! Vandaar gaan we
vandaag de boek- en filmserie eren en zien wie van ons een echte tovenaar is
en wie toch een muggle is ;) 

26/03: Dit weekend is het helaas geen chiro… De leiding gaat dan op
weekend om ervoor te zorgen dat de rest van het jaar een topjaar wordt!
Maar niet getreurd, volgende week staan we weer klaar met een hele hoop
leuke activiteiten! (FRIETEN)
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02/04: 1 april, kikker in je bil, die er nooit meer uitwil!’ Ik vind dat een raar
lied, ik snap er ook niets van. Hoezo, kikker in je bil? Waar slaat dat op? En
hoezo, wil die er niet meer uit? Sorry hoor, als ik daar zat, zou ik snel maken
dat ik wegkwam. 

09/04: Vandaag gaan we zien wie de beste paashaas is, hiervoor zullen we
allemaal ons beste eitje voor zetten ;). Ik ben de paashaas en ik zou eens
willen zeggen wat dat een paashaas zoal doet het hele jaar Ik doe niks anders
dan paaseieren leggen
kan u verzekeren mijn kont groeit uit mekaar. (FRIETEN)

16/04: van 14-16 april gaan we met z'n allen op weekend J! Waar dat het gaat
zijn en om hoe laat jullie er moeten zijn wordt nog verder gecommuniceerd.
Dus verdere info volgt nog. 

17



Tito-artikels

Tito sudoku
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Keti-Kalender
12/02: Valentijn, voor de koppeltjes de mooiste periode van het jaar! Alleen

merken we een groot tekort aan koppeltjes op onze chiro. Daar gaan we

vandaag verandering in brengen. Zet je beste beentje maar voor want na

vandaag is het gedaan met het single leven.

19/02: Vandaag is het feest, Carnaval om precies te zijn. Maar voor ons is het

werkendag. We zullen de stoet van Tielrode vervoegen met onze enige echte

Rosse Jo! Trek jullie stevige schoenen maar aan, want onze reus rijd helaas

nog niet vanzelf. We laten jullie nog weten hoe laat jullie verwacht worden

om op tijd aan de start te staan.

26/02: 26 februari blijft voor de echte kampioenen fans een pijnlijke datum.

op 26/02/2011 kwam de vlaamse komedieserie namelijk op zijn einde. Dit na

21 jaar. Vandaag herdenken we deze dag.

05/03: 5 februari 0062, de dag van een alles vernietigende aardbeving in

Pompeï. De stad zal 17 jaar later ook getroffen door de uitbarsting van de

vulkaan Vesuvius. Je hebt het al door vandaag trotseren we de woeste

natuur! kan elversele zich veerkrachtiger opstellen dan Pompeï?

10/03-12/03: Dit weekend heeft het gewest voor ons het fantastische

Keti-Aspi weekend in petto. Dit wordt ongetwijfeld mega episch. Kom dus

zeker allemaal maar mee, want Pripo boven int gewest!

19/03: Vaderdag, de dag ter ere van de pater familias. De heilige der heilige

dagen van het jaar! We gaan vandaag dan ook onze papa eens goed in de

watten leggen. Bereid jullie dus maar voor op een dag vol creatieve

hoogstandjes!

20



26/03: Helaas pindakaas, deze week een keertje geen chiro. De leiding heeft

even nood aan ontspanning. We trekken op ons LOL weekend. Tot volgende

week!

02/04: Het is vandaag 1 April, nee mopje😉. Maar gisteren wel, dan hadden

de grappenmakers onder ons weer vrij spel. Wie durft er komen vandaag?

Hopelijk trap je niet in onze hinderlaag.

09/04: Vrolijk paasfeest allerliefste Keti’tjes! Hebben jullie zich nog niet teveel

verveeld deze vakantie? Ik denk van wel, gelukkig is er nog 1 zekerheid in het

leven: Zondag is Chirodag. We gaan ons vandaag nog eens volledig uitleven

zoals dat hoord op de chiro. Kom dus maar af want wie weet heeft de

paashaas iets achtergelaten voor de brave kindjes.

14/04-16/04: Het is eindelijk zo ver, we hebben er lang op moeten wachten

maar het is tijd voor het meest epic weekend van het jaar. We verwachten

jullie allemaal voor ons Keti weekend! Reserveer alvast de datum, more info

soon.
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Keti-Artikels

Er was eens een eenzame Fozzie, die al een hele tijd geen eten meer had

gehad en die dan ook erg mager was. Na lang rondzwerven kwam hij ineens

bij een wijngaard. Er waren rijkelijk veel druiven, die in grote trossen hingen,

rijp en zeer geschikt om te eten.

Omdat er niemand in de buurt was, sloop Fozzie stiekem de wijngaard in.

Maar terwijl hij daar inging, ontdekte Fozzie dat de druiven heel hoog hingen.

Hij sprong er naar, maar miste. En hij sprong nog eens en nog eens. Maar zijn

inspanningen waren tevergeefs. De druiven hingen te hoog.

Fozzie was met uitsterven bedreigd, maar toen veranderde alles in zijn leven.

Er kwam plots een Chiro voorbij genaamd “Chiro Pripo”. Ze vertelde dat ze op

dagtocht waren en een beetje verder op kamp zijn. De Pripojanen luisterden

naar de uitgehongerde man en hadden een voorstel. Fozzie ging akkoord en

ging mee naar de kampplaats.

Daar mocht hij in ruil voor klusjes elke dag mee eten van de overheerlijke

maaltijden. Tijdens dat kamp ontdekte Fozzie dat hij een speciale gave had.

Hij kon allerlei figuurtjes uit hout snijden. Iedereen stond versteld hoe zo een

man dit kon doen. Een kamp dat ze niet snel zouden vergeten.

Toen het kamp gedaan was, gingen de Chiro en Fozzie elk hun eigen weg

terug. Maar Fozzie wou graag iets terug doen voor de Chiro omdat ze hem zo

goed hadden opgevangen en besloot om figuurtjes uit hout te snijden en te

verkopen. Na lang sparen had hij voldoende geld bijeen gespaard om een

fiets te kopen om zo de Chiro die hem geholpen had terug te vinden en te

bedanken.
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Na lang zoeken en elke gemeente van België af te gaan kwam hij uit in het

plaatsje Elversele. Waar hij vervolgens de Chiro levenslang wou dienen aan de

hand van Fozzie frietjes Natuurlijk was er niemand tegen. Al mocht fozzie

spijtig genoeg na verloop van tijd niet meer komen van zijn mama. Maar tot

op de dag van vandaag zal de Fozziefriet nog altijd gekend zijn als de dag

waarop Fozzie zijn leven veranderde van een druif naar een friet.

Dag liefste Keti’s,

Het nieuwe jaar is nu goed en wel begonnen, genoeg gevierd en gegeten ;),

back to reality! We hebben er al een paar super toffe maanden opzitten dit

werkjaar, met nog toffere Chiro zondagen. Wat ben ik blij met onze top groep!

Want als ik heel eerlijk ben, zijn jullie ondanks al jullie kattenkwaad toch best

een bende plezante leden. Genoeg geslijm van mijn kant, straks is mijn gezag

helemaal ondermijnt ;). Tijd voor een korte vooruitblik.

Ik sta al te springen als ik de kalender bekijk en zie wat er ons allemaal nog te

wachten staat. Om te beginnen het Keti-Aspi weekend met het gewest.

Sommigen onder jullie hebben vorig jaar al eens een dagje kunnen proeven

van hoe het er in het gewest aan toe gaat op de Keti-Aspi dag. Maar ik beloof

jullie dat een volledig weekend nog minstens 10 keer beter wordt.

En dan, een kleine maand verder trekken we er alweer op uit. Deze keer

samen met de Tito’s. We gaan namelijk samen op weekend met hen. Maar

niet getreurd, buiten slapen en eten zullen we ons vooral apart van elkaar

bezig houden. Vorig jaar ben ik al met een deel van jullie op weekend

geweest, en al zeg ik het zelf daar hebben we ons rot geamuseerd. Hopelijk

kunnen we met zoveel mogelijk op weekend, dan maken we er ongetwijfeld

iets legendarisch van!
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Als we dan al heel ver vooruit blikken staat er ons als afsluiter van dit jaar nog

een ongetwijfeld fantastisch kamp te wachten. Naar waar we trekken is

uiteraard nog even een verrassing voor jullie. Maar toch, ik lig er ‘s nachts

soms al van te dromen.

En als ik dan toch nog even opportunistisch gebruik kan maken van de

gelegenheid, voor kamp is er nog de 25e editie van Paletrock. Het beloofd een

spetterend feest te worden. Hopelijk zien we jullie daar ook eens. Als ik jullie

tegenkom placeren we samen een dansje, beloofd ;)!

Ziezo, ik ga nog wat verder wegdromen over wat een epische zondagen en

activiteiten er ons nog te wachten staan. Tot snel!

Kusjes Howling
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Aspi-kalender
12/02: ¿Hoy entras en la vida de una de las criaturas más atormentadas de la
tierra, a saber, la mujer? O hombre, por supuesto...

19/02: Vandaag 76 jaar geleden besloot Koningin Wilhelmina dat de
Nederlandse vlag uit de kleuren rood, wit en blauw bestaat. Maar uit welke
kleuren bestaat jouw vlag?

26/02: Oggi dovrete lottare per conquistare gli ingredienti per realizzare un
famoso piatto: ossia la pizza!

05/03: 你永遠猜不到，但這是真的，我不知道我們要做什麼。但這並不像
你會得到它。

12/03: Ce week-end, vous allez concourir et faire la fête contre et avec
d'autres chiro de notre région lors du week-end ket-aspi. Que le meilleur chiro
gagne, Chiro Pripo bien sûr

19/03: Idag firar vi fars dag, men bara i Antwerpen, så vi ska inte göra något
åt   detta idag. Så detta tillkännagivande var faktiskt helt värdelöst

26/03: ongelukkig is dit weer sulke tyd, dis nie vandag chiro nie. ons is in
beheer van lol-naweek en dus het ons nie tyd vir jullie nie. maar ons sien jiu
volgende week

02/04: Haut musst Dir all e LEGO Block an de Chiro bréngen, dat ass ganz
wichteg fir d'Aktivitéit!!!

09/04: הפסחא,חגהיוםזה.אתלעשותמסוגללהיותצריךאתהשוב,וקםמתישוע
איתךהיההפסחאארנב ?

16/04: 3 mootii 3 mootii haaraa naaf hin kenninaa. eegaa lakki sun har'a miti
har'a guyyaa dhaloota mootii Filip booda garuu hmmmmm eenyu mootii
guddaa nu waliin ta'e.
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Aspi-artikels
Het leven van Britt omschreven door een leider

Britt zit nog niet zo lang in de chiro. Je zou kunnen zeggen dat ze wat groen
ziet achter haar oren. Britt zie je vaak verschijnen op een normale
chirozondag, maar je kan haar ook bijna 24/7 terugvinden ten huize De Rijbel.
Er zijn geruchten dat Davy en Britt iets zouden hebben, al is deze
complottheorie nog niet bewezen. Britt kan je vergelijken met een lijmstift,
niet omdat je zou denken dat haar naam op Pritt lijkt. Maar omdat ze heel
graag plakt aan mensen en graag blijft plakken. Z’n mensen zien we altijd
graag komen naar de chiro.

Britt is een hele platte madam. Ze doet soms rare uitspraken; zoals levende
postzak spelen met iemand. Wie wil er nu levende postzak spelen? Op de
chiro gaat er ook een bepaalde term rond. Namelijk kampsimpel zijn. En
neen, dit is niet omdat ze dat ook heeft. Nee, ze is jaarsimpel of altijdsimpel.
Alleszins, mensen zeggen domme dingen op kamp, Britt durft dit ook buiten
de kampperiode te doen. Wat ook weer wat voor entertainment zorgt. Zo
draagt iedereen een steentje bij aan de groepssfeer. 

Britt is eigenlijk ook een sluwe vos. Margaux zit al jaren in de chiro en zij was
altijd al de oudste. Dus de regel is bij Chiro Pripo: Het jongste en het oudste
lid mag het kampvuur aansteken. Nu moet het toch wel lukken dat Britt vorig
jaar in de chiro kwam en zij ouder is dan Margaux aka aux. Zo pakt ze de eer
af van Aux. Je merkt dat er hierdoor nog wat spanning heerst in de kudde,
maar dit compenseert Britt dan heel verstandig met haar rare en ja, soms
domme uitspraken.
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Het leven van Simon omschreven door een leider

Dit is dus het verhaal van tuinman. Tuinman is een klein veinig mannetje dat
weet hoe hij zich moet verdedigen. Het is geen gewone tuinman hoor. Nee
integendeel zelfs, deze tuinman is een tuinman met een stier. Deze liep hij
graag te showen en dan vooral aan oude mannen bij het water.

Onze tuinman showt dit niet alleen bij oude mannen, maar hij durft dit ook
bij mensen te doen die hij wat beter kent. Ja ik weet het, ik ben hier ook niet
goed van. De persoon waarbij hij dit het liefste doet is zijn marginaal maatje
Aux. Ze zijn van de andere kant van het water.

Wetenschappers noemen hen ook wel de Homo Marginalis, zij kleden zich
anders dan de rest, gedragen zich anders en hebben ook rare kapsels.
(Mullets, broskes, haar in een andere kleur, …). Zoals u het wel kan lezen is
dit een soort dat we zo rap mogelijk moeten bijsturen, daarom is het goed dat
tuinman naar de chiro komt. Zo kunnen we hem wat kweken.

Alleen weten we niet wat er aan de overkant van het water gebeurt. Er gaat
zelfs een gerucht rond dat tuinman huisarrest heeft omdat hij teveel zijn stier
aan het uitlaten was op een bepaalde avond. U leest het goed beste lezer,
tuinman laat er geen gras over groeien.

Maar zoals het liedje luidt: “In onze ploeg valt geen één uit de boot!” is dat
hier ook zo. Ook al is tuinman een Homo Marginalis, we accepteren hem zoals
hij is. Soms moeten we hem gewoon wat afremmen en bijsturen.
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Chiro Pripo presenteert:

13 mei 2023

“Spaghetti-avond”

Beste Chiro Sympathisanten, het is het weer zover! Wij organiseren
opnieuw onze befaamde spaghetti-avond.

Zaterdag 13 Mei bent u dan ook van harte uitgenodigd om vanaf

17u30 een heerlijke spaghetti te komen eten in de Emiel
Naudtszaal te Elversele.

U krijgt de keuze tussen een grote spaghetti (€12) een kleine spaghetti
(€8). Vegetarische spaghetti is ook mogelijk aan dezelfde prijzen.
Inschrijven kan voor 6 MEI via:
Mail : spaghetti@chiropripo-elversele.be

Form : http://spaghetti.chiropripo-elversele.be
Telefoon : 0471344706 (Kristof)

Tijdens de heerlijke maaltijd kan je foto’s van Chiro Pripo (kampen

etc) geprojecteerd zien en nadien sluiten wij af met een heuse

BINGO met prijzen!!

Het OuderComité Chiro Pripo
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Mopjes
● In Rusland morgen er inmiddels niet meer dan 3 russen in een auto.

Anders krijg je vierrussen.

● Twee nachos zitten in een zak. De ene huilt al de hele tijd, waarop de
andere vraagt. "Wat is er?"
Zegt die andere: "Mijn vader zit in een dip!

● Een man ligt op zijn sterfbed en zijn zoon zit wakend naast hem. De
geur van verse warme appeltaart streelt de neus van de man en hij
vraagt aan zijn zoon: ''Jongen, wilt ge me een stukje taart halen uit de
keuken?'' Even later staat de jongen met lege handen weer aan het
bed, waarop de vader: ''Wel?'' Zegt de jongen: ''Mama zegt dat de
taart voor na de begrafenis is.'

● Twee dieven zitten in de gevangenis. Op een dag zien ze de sleutel
van de poort liggen. Ze maken de poort open zodat ze kunnen
ontsnappen. Daarna moeten ze over honderd muren klimmen. Bij de
99ste muur zegt de ene dief tegen de andere: 'Ik kan niet meer!
Zullen we teruggaan?'

● Waarom stinkt een scheet? 
Antwoord: 

● Wat begint met een T, eindigt met een T en zit er vol mee?
Antwoord: 
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