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Voorwoord
Hallo lieve Pripojanen en welkom in het tweede vliegertje van dit chirojaar!!!
Het eerste deel van het chirojaar zit er weeral op. Het was een deel vol chiro
waar we met zen allen veel nieuwe gezichten hebben leren kennen. Leden
hebben leiding beter leren kennen en zo verder! Wij zijn alvast heel gelukkig
met onze groepen en hopen dat jullie allemaal de komende weken ook zo
talrijk aanwezig zijn als tot nu toe! Jullie leiding is ook op planningsweekend
geweest waar jullie ongetwijfeld foto’s van zullen zien doorheen het
vliegertje.
Binnenkort is het kerstvakantie, iets waar ongetwijfeld al hard naar
uitgekeken wordt. Wij willen wel nog even duidelijk maken dat zondag 25
december en zondag 1 Januari het GEEN chiro is! Zo kan iedereen kerstmis
en nieuwjaar vieren en geven we er zondag 8 januari opnieuw een grote lap
op!
Wij wensen jullie als leidingsploeg (Leden, ouders, broers, zussen, tantes,
nonkels, buren, vrienden, verre familie, dichte familie, hoge familie, lage
familie, schuine familie, omgekeerde familie….) het beste toe voor wat nog
komen zal. Een goede gezondheid staat hier voorop!
Beste wensen en een gelukkig nieuwjaar
Jullie kapoenen
De leiding

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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Contactgegevens leiding:
Beste ouders, in het vorige vliegertje stonden heel wat foute
GSM-nummers. Vooral bij de 1ste-jaars leiding hier hebt u dus
nogmaals onze (correcte) nummers.
o Ribbels
▪ Sam: 0485 69 99 60
▪ Laurens (Barre): 0473 58 26 95
▪ Sara: 0468 35 07 60
▪ Toon: 0484 16 88 30
o Speelclub
▪ Xander (Nieuwe): 0493 21 44 08
▪ Xander (Pied): 0468 15 28 12
▪ Sander (Pouckie): 0468 27 82 35
▪ Taru: 0473 95 52 37
o Rakwi’s
▪ Lennert: 0484 38 94 47
▪ Nicky: 0479 61 71 51
▪ Robbe: 0474 59 69 16
o Tito’s
▪ Joren: 0491 12 72 44
▪ Lien: 0468 26 69 78
▪ Olaf (Pekes): 0460 95 71 47
o Keti’s:
▪ Jarno: 0479 27 37 21
▪ Milo: 0460 95 68 50
o Aspi’s
▪ Daan: 0468 22 76 02
▪ Kobe: 0491 12 64 24
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Ribbel-kalender
- 20/11: Deze zondag is het geen chiro, maaaar WEEKEND! Verdere uitleg
volgt nog. Zeker komen allemaal!!
- 27/11: wat suiker wat zout en dingen waar je van houd de perfecte
combinatie voor de ultieme uitvinding. Maar plots voegde professor
stipelstein het verboden element x toe. Wat toen gebeurde zullen jullie
vandaag ontdekken.
- 04/12: Hij komt hij komt de lieve goede Sint .
Vandaag komt de Sint speciaal voor jullie eens langs op de chiro .
Is er iemand stout geweest dit jaar ???
- 11/12 fc de kampioenen laten we vandaag kijken welke kampioen ben jij
ben je een markske of eerder een boma
- 18/12 chocomelk maken warm zijn laten we vandaag kijken wie de beste
chocomelk maker is
- 25/12: Vandaag is het helaas geen chiro doordat het kerstmis is. Fijne
feestdagen allemaal!
- 01/01: Vandaag het is het geen chiro , door de start van het
nieuwe jaar . Een gelukkig nieuwjaar van de leiding .
- 08/01: 6 januari = Drie koningen, drie koningen geef mij ne nieuwe hoed
mijnen ouwen is versleten mijn moeder magt nie weten mijn vader heeft het
geld op de rooster geteld
- 15/01: Vandaag is het Aspi leiding . JOEPIEE
Hopelijk zijn ze even cool als jullie leiding .
- 22/01: let it go, let it go… vandaag gaan we allemaal leuke spelletjes spelen
in thema van Frozen.
- 29/01: koning winter is zojuist gepasseerd en een witte sneuwlaag ligt op
de daken. In België zijn we dit niet zo gewoon maar de eskimo's kunnen daar
heel wat zotte dingen mee doen. Bouwen jullie mee aan onze iglo?
- 05/02: Vandaag is het vriendjesdag!!! Vandaag is het de bedoeling dat al
jullie vriendjes meekomen naar de chiro zodat we met zen allen een
superleuke namiddag kunnen hebben! Hopelijk zien we jullie vandaag met
velen verschijnen!!!
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Ribbel-artikels
Beste ribbels
Het is bijna nieuwjaar dus schrijf ik jullie deze nieuwjaarsbrief.
Barre, 1 januari 2023
Beste ribbels mijn naam is barre en vind leiding geven heel tof maar het
tofste is leiding geven aan jullie want jullie zijn schatjes en vriendelijk. Maar
soms krijgen jullie het eens dan valt er iemand en heb je pijn en dan beginnen
de traantjes te vallen als een waterval. Maar dan staan we daar de leiding om
jullie op te vangen en te helpen de traantjes weg te doen want is de
bedoeling dat het een leuke zondag wordt een zondag om nooit te vergeten
dat is wat we proberen en hopelijk vinden jullie al een paar zondagen
onvergetelijk want dan is onze missie geslaagd.
Beste wensen van je kapoen Barre
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Speelclub-kalender
20/11: Oya Lélé! Maar oh nee! Hanne moet bevallen en zit thuis, nu is het
weer K2! Wie van jullie gaat Hanne vervangen en wordt het nieuwe K3tje?
27/11: Vandaag gaan we eens in het leven kruipen van het andere geslacht
met andere woorden GENDER SWITCH
04/12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het zijn Sint
en piet die je op het dak ziet!
11/12: Met twee is beter dan alleen zeggen ze altijd. Maar gaat dat wel bij
alles? En wat als je nu met 3 aan elkaar hangt? of 4? of 7??
18/12: Yesss het is weer vakantie. Dit gaan we samen vieren op de Chiro. Dus
kom allemaal maar verkleed naar ons grote kerstfeestje. Jullie mogen jullie
verkleden hoe jullie willen, maar de kerstsfeer hangt wel in de lucht.
25/12: Het is kerstmis dus dit gaan we samen vieren met het gezin. GEEN
CHIRO
01/01: Het nieuwe jaar dat betekent dat we onze nieuwjaarsbrieven moeten
gaan voorlezen. DUS GEEN CHIRO
08/01: Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed, hoed, hoed.
Want m'n oude is versleten, en m'n moeder mag 't niet weten. En m'n vader
die is niet thuis. Piep zei de muis al in het zomerhuis. Incipit Driekoningen
Driekoningen / geef mij een nieuwe hoed / geef mij een nieuwe hoed, hoed,
hoed
15/01: Vandaag gaan we testen wie de beste speelclubber is door allemaal
gekke opdrachten te doen (stiekem zijn jullie allemaal de beste)
22/01: huh, wat is dit nu der staat hier gewoon aspi’s voor mij. Huh, wat die
geven ons vandaag leiding. Amai dat gaat spectaculair zijn. Wat zouden ze in
petto hebben?
29/01: Er was eens… “een sprookje naar keuze” En ze leefden nog lang en
gelukkig. Of niet?
05/02: VRIENDJESDAGGGGG!!!! dit betekent dat jij dus een vriendje mee mag
nemen naar de Chiro. We zeggen altijd hoe meer zielen hoe meer vreugde.
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Speelclub-artikels
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Rakwi-kalender
18/11 – 20/11: Dit weekend is het geen normale chirozondag, maar ons kei
cool weekend!! Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn, en gaan we er het
zotste weekend ooit van maken!
27/11 Trek jullie laarzen maar aan, want we gaan de drassige velden en beken
van Elversele verkennen. Vuil worden is gegarandeerd!! Neem daarom dus
zeker reservekleren mee.
04/12: Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, oohh wie
zou dat zijn? Jaja, vandaag komt de sint al langs op onze chiro. Hebben jullie
ook zin in wat snoeperderij? Kom dan zeker langs voor jullie cadeautje! Tenzij
jullie stout zijn geweest natuurlijk…
11/12: Mannen & vrouwen, ze verschillen zo hard van elkaar. Deze zondag
gaan wij testen hoe jullie je gedragen als het andere geslacht…
18/12: De Vikingen, dat waren hele ruige mannen, maar hoe ruig zijn jullie
eigenlijk? Even ruig? Of zijn jullie maar zwakkelingen?
25/12 Vandaag is het Kerstmis, dus dat betekent dat het helaas geen chiro is.
Amuseer jullie maar met de familie en eet jullie buikjes maar vol!!
01/01: 3 – 2 – 1 GELUKKIG NIEUWJAAR LIEFSTE RAKWI’S. Vandaag is het
helaas weer geen chiro, maar volgende week staan we weer paraat
8/01: Caspar, Melchior & Balthasar, mijn gedacht. Dat zijn de 3 koningen,
maar wat willen die eigenlijk? Ja! Nen nieuwen hoed
15/01: Haal jullie algemene kennis maar boven want die staat vandaag op het
spel! Wie gaat er naar huis met de eer van slimste rakwi 2022?
22/01: Pikachu, Charmander, Bulbasaur,… Jullie kennen ze waarschijnlijk
allemaal, maar welke Pokémon schuilt er eigenlijk in jullie? Dat gaan wij deze
zondag bepalen a.d.h.v. kei coole spelletjes
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29/01: Hoe zou het leven zijn als we een kleine handicap zouden hebben? Dit
gaan we is uittesten met jullie. Geen schrik, jullie zullen niks mankeren op het
einde van de zondag.
5/02: Vandaag is het de enige echte vriendjesdag!! Daarom willen we jullie
vragen om zo veel mogelijk vriendjes van jullie te overtuigen om toch eens te
komen proberen, want er staan mega leuke spelletjes op het programma!
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Rakwi-artikels
Er was eens een vis, meer gespecificeerd een zalm, en die zwom in de
wateren van Elversele. Maar Zalm, die was daar vrij alleen. Tot op een dag,
dat er 2 personen wouden komen vissen. En die personen, dat waren Lennert
en Nicky. Ze smeten hun hengel in het water, en na 1 minuut hadden ze al
beet, want Zalm had een hongertje. (want er hangt altijd iets om te eten aan
de haak) Zalm was dus in de val getrapt. Maar hij liet hem niet doen. Boven
het water riep Lennert ondertussen: JAAAA, ik heb beet!!! YEEESS, riep Nicky.
Maar Zalm gebruikte al zijn krachten om onder het water te blijven. Lennert
kon hem nooit in zijn eentje vangen, dus vroeg hij of Nicky mee wou helpen
met het hooghouden van de hengel. Maar ongeacht haar hulp, het lukte niet.
Zalm was te sterk waardoor Nicky & Lennert in het water vlogen. En toen
gebeurde het. De 2 vissertjes transformeerden in een zeemeermin &
zeemeerman. Zalm was aangenaam verrast door de plotse komst van de 2.
Dit had hij nog nooit meegemaakt. Na een lange kennismaking besloten ze
vriendjes te worden & om de onderwaterwereld van Elversele wat op te
fleuren. Dit kwam zeker niet te laat, want toen ze ongeveer klaar waren,
sprongen er opeens een stuk of 20 kinderen van ongeveer 11 à 12 jaar in het
water, die toevallig ook allemaal transformeerden in meerminnen/mannen.
Maar deze nieuwelingen maakten een raar geluid. Zo iets van RAAKK-WIIII.
Daarom besloten de 3 oudsten hun jongelingen de Rakwi’s te noemen. En ze
hadden ook al ineens hun grote onderwaterrijk. Het Rakwi-rijk. En zo ging hun
grote avontuur van start. En zo was Zalm niet meer alleen. Maar hier eindigt
het niet, hun eerste uitdaging lag al op de loer. De ooievaar aan de oever. Dat
is de moordenaar van mijn vader, riep Zalm. Komaan, we slaan hem in
mekaar. Pak jullie wapens uit het wrak op een honderd meter hier vandaan.
Komt in orde! riep zijn crew (de rakwi’s). Nog geen 5 minuutjes later stond
iedereen klaar, en gingen ze ten aanval. Zo zat hun eerste avontuur erop. Op
naar het volgende
Greetzz, jullie zeemonsters
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De “Welke rakwileiding ben jij?” 2022 editie
Vraag 1: Op de vergadering van de leiding wordt er aan jou gevraagd wat je
liefst zou eten, jij antwoord:
a) Pasta!!!!!!! Liefst met veel kaas waar je lekker vet van wordt!
b) Vis, vis, lekkere vis, die vandenacht gevangen is!
c) Kippeboutjes want al de rest is helaas te duur.
Vraag 2: Je bent leiding aan het geven maar plots zijn al je voorbereide
spelletjes op, jij gaat naar je lievelingsspel en dat is:
a) Dikke Bertha! (Geen verdere uitleg nodig)
b) Dooie vis. (zie 2de single, 3de album, one direction)
c) Een nieuwe tiktok maken! (Is dat een spel?)
Vraag 3: De ouders van je leden zijn nieuwsgierig naar wat jij beginnen
studeren bent in het hoger onderwijs, jij zegt:
a) Toen de vlinders nog achteruit vlogen…
b) Economie! Mijn leuze is namelijk altijd: boter bij de vis.
c) Hoger onderwijs?
Vraag 4: Na je leiding carrière begin je uit te kijken naar een plaats om te gaan
wonen: je voorkeur gaat uit naar:
a) Een bungalow, daar zijn namelijk geen trappen om op en af te gaan.
b) Ergens aan de zee of aan een rivier natuurlijk!
c) Ergens iets met veel trappen en aan zee zoals een vuurthoren ofzo!
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Tito-kalender
20/11:Scavenger Hunt, weet je wat dit is? Speurtocht!! Maar wat is dit?
Spoorzoekertje of speurtocht is een veel gespeeld kinderspelletje dat in
diverse vormen voorkomt. Een speurtocht wordt ook soms voor volwassenen
uitgezet. De essentie is dat iemand een spoor uitzet, en dat aan het eind een
beloning wacht.
27/11:Laatste gewone Chiro voor jullie, avond Chiro begint volgende week.
Dus we moeten het stevig maken, vandaag doen we allemaal ruige spelletjes
dus maak jullie allemaal klaar op een heftige dagggg!!!
02/12: Begin avond Chiro!!!! Haal vandaag allemaal maar jullie innerlijke
Einstein boven, en drink maar niet te veel vandaag wel het is pisquiz!! Bereidt
jullie maar al mentaal voor ;). Alle info over wanneer jullie op de Chiro
moeten zijn wordt nog gecommuniceerd.
09/12: Er is er één jarig, hoera, hoera, Dat kun je wel zien: dat is hij/zij. Dat
vinden wij allen zo prettig ja, ja, En daarom zingen wij blij. De wortel is jarig
jaja jaja we zijn weer zo blij.
16/12: Vandaag gaan we onze beste technieken naar boven halen en onze
angsten onderdrukken. Vandaag gaan we gaan klimmen, verdere info volgt
nog.
25/12: Vandaag is het geen Chiro (aaaawwww). Vandaag mogen jullie lekker
genieten van de vakantie en samen met de familie Kerstmis vieren.
01/01: Helaas is het vandaag weer geen Chiro, maar geen getreur volgende
week staan we weer voor jullie klaar met kei leuke activiteiten.
08/01: Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Want m'n
oude is versleten, en m'n moeder mag 't niet weten. En m'n vader die is niet
thuis. Piep zei de muis al in het zomerhuis.
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15/01: Vandaag gaan we de rollen omdraaien, maar wat bedoelen we
hiermee? Vandaag worden de mannen de vrouwen en de vrouwen worden
de mannen.
22/01:Vandaag is het doel dat jullie een foto sturen naar ons dit mag in de
week van 16/01 tot 22/01 de foto moet zo grappig mogelijk zijn de beste
krijgt een beloning.
29/01: Vandaag gaan we in de schoenen kruipen van de aspi’s. Eens zien wie
er de beste aspirant is van de groep.
05/02: Pak vandaag allemaal zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen mee,
want vandaag is het vriendjesdag!!!
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Tito-artikels
Liefste leden
In deze moderne tijden
Een nieuwjaarsbrief schrijven, dat valt zeker niet mee!
Maar de beloning is best oké.
Dus we doen maar ons best en de computer doet de rest.
We typen onze wensen op’t klavier en haal ze uit de printer hier.
Zo’n nieuwjaarsbrief is cool
Die zegt hoe we ons voelen:
Helemaal in, keitof en hip.
En we hebben er 1 klaar in een wip.
Maar we moeten bij de zaak blijven en onze beste wensen schrijven:
Voor onze fouten, druk: delete
Voor al het goede: druk repeat
Escape uit ziekten en zorgen
En alle geluk van de wereld vanaf morgen
Jullie kapoenen,
Thorens, Pekes en Lien
Elversele, 1 januari 2023
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Keti-Kalender
20/11: Tijd om eens een immer cool stadsspel te spelen. We trekken erop uit
vandaag. Be prepared!
27/11: https://www.youtube.com/watch?v=jL9NyX0DZp8
Veel kijkplezier met deze parel! Voor de oplettenden onder jullie, je zou de
makers van deze video misschien wel eens kunnen kennen. Laat het ons
weten als je ze denkt te kennen.
04/12: It’s that time of the year again! Avondchiro it is! Concrete info over
waar en wanneer volgt nog.
11/12: Zetels, chips, frisdrank, popcorn, beamer, keti’s, Laptop, Box;… Voeg
dit alles samen voor een gezellig filmavondje op de chiro.
18/12: Hopelijk zijn jullie examens al goed gegaan. Of misschien zijn
sommigen er al vanaf. Maar zeg nu zelf, geen avondchiro zonder eens een
coole activiteit op verplaatsing te doen. Zijn jullie al benieuwd? More info
soon.
25/12: Fijne Kerst liefste keti’s. Vreet jullie buikjes maar eens goed vol op de
ongetwijfeld fantastische familie feesten waar jullie waarschijnlijk naar toe
zullen gaan! Dat gaan wij vandaag ook doen dus het is helaas geen chiro.
01/01: Happy new year!!! Wat zijn jullie goede voornemens voor het
komende jaar? Maar nog belangrijker, hoelang ga je ze volhouden? Jullie
hebben nog de hele dag tijd om daarover na te denken want ook deze week is
het geen chiro.
08/01: Jaja hier zijn we weer! Tijd voor de eerste zondag van 2023. Laten we
er meteen de beste van maken ook. We starten het jaar met een knal
vandaag.
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15/01:

22/01: Julie zeer geliefde leiders zitten midden in de examens. De zwaarste
tijd van het jaar voor elke student. Kunnen jullie ons helpen met julllie
kennis? Tijd om dat te testen vandaag.
29/02: Vandaag is het rijk voor ons. De aspi’s starten vanavond aan hun
leefweek, dus wij zijn de oudsten op de chiro vandaag. Vandaag zijn wij de
interim aspi’s van dienst. Maar, wie zijn ze? Wat doen ze? En wat drijft hun?
05/02: Het is onze mega
fantastische
vriendjesdag! Wie brengt
een potentiële nieuwe
keti mee vandaag?
Misschien is er wel een
surprise voor wie de
meeste vrienden mee
heeft.
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Keti-Artikels
Het verhaal van Bo Bever ( afdelingsfiguur keti’s)
Kom eens kijken!
‘Kom, er is een kleine bevertje geboren,’ roept papa bever!
En ze gaan in de kamer kijken waar het mooie bevertje ligt.
Mama bever vraagt aan papa bever; ‘Hoe zullen we de kleine noemen?’
‘Wat dacht je van Bo Bever?
‘Goed hoor’, zegt iedereen, ‘dat wordt zijn naam’.
Bo Bever groeit, groeit en wordt steeds groter, en groter.
Mama zegt: ‘Wil je een boodschap doen? Hier heb je een mandje’.
Bo Bever loopt weg.
Op weg naar de winkel plukt Bo Bever bloemetjes voor zijn mama.
Hij loopt door de wei, maar het is wel koud. Het gras is heel nat en lang.
Maar er zijn wel schapen in de wei.
Een schaap kijkt hem aan, maar het zegt niets.
Bo Bever loopt verder naar de winkel, koopt de boodschap en gaat weer naar
huis.
Hij heeft de paar takjes gele bloemetjes nog in zijn mandje.
‘Kijk eens, mama’, zegt Bo Bever.
‘Ach jongen, zegt mama, Wat heb je daar nou? Hoe kom je daaraan?’
‘Geplukt’, zegt Bo Bever.
Mama de bloemetjes in een vaasje, het staat hartstikke leuk op tafel.
‘Mama’, zegt Bo Bever, ‘vanaf vandaag krijg je iederdag bloemen’.
Vandaag komt opa, opa komt iedere week langs.
Bo Bever en opa doen altijd leuken dingen samen.
Vandaag gaan ze de paarden bekijken, die vlak bij de schapen zijn op het
weiland.
Het is nog zo vroeg. De zon is net op. En het is nog erg stil buiten.
Wat een weer! En zo koud!
Bo Bever is nu erg moe van de mooie wandeling die hij met opa heeft
gemaakt.
Moeder zegt; ‘Bo Bever nu moet je naar bed’.
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Zijn mama leest een verhaal voor. Een erg mooi verhaal.
‘Maar nu lekker slapen. Welterusten’, zegt mama.
‘Welterusten’, zegt Bo Bever.
Maar ineens wordt hij s´nachts wakker.
‘Bo Bever jongen. Je hebt gedroomd. Drink maar een beetje water’, zegt
mama.
En Bo Bever gaat weer slapen.
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Aspi-kalender
20/11: We spelen een spel vanavond, van Ravensburger!!
27/11: Ieuw wat is dat, dat is niet Daan hoor?? Dat is groot.
2/12: Vandaag is het de eerste avondchiro!! Je weet wat dat betekent DOT
DOT DOT

😉

9/12: Wat heb jij gekregen van Sinterklaas, wij kregen het beste cadeau van
allemaal!! Een zondag zonder jullie
17/12: Vandaag geven we avondchiro op zaterdag, sorry leiding gaat voor!!
Gisteren hadden we kerstfeestje #dontjudgethekaterkoppe
25/12: Jezeke is geboren hallelujah hallo, jezeke is geboren in een bakske vol
me stro en ni in een ziekenhuis e pol! Vandaag geen chiro!
1/01: Wat zijn jullie voornemens voor dit jaar? Ook vandaag geen chiro!
8/01: Vandaag stappen jullie in het leven van een leider. Je leest het goed.
Vandaag geven jullie aspileiding! SPANNEND!!!
15/01: Noord-Korea, Noord-Korea, dat is het land van je
droooooommmmmeeennnnn
22/01: Pikachu, I choose you!!! “Tuuuuuduuuuutuuuuduuuutuuuu” The
battle has started.
29/01: Vandaag verwachten we jullie pas ‘s avonds op de chiro, want vandaag
start onze befaamde LEEFWEEK!!! Verdere informatie volgt nog.
05/02: Vandaag is het vriendjesdag, maar we weten dat jullie geen vrienden
hebben, dus besparen we jullie de schaamte en mogen jullie thuisblijven en
misschien een beetje bijslapen.

20

Aspi-artikels
Het leven van Kaat geschetst door een Aspileider:
Kaat is een gemiddelde verlegen meid. Een vriend waarmee ze bijna gaat
trouwen en heeft klaarblijkelijk geen probleem met patatten. Op een dag
kwam ze eens leiding geven. Dat beviel haar wel. Dit was samen met haar
stiefbroer Thorens. Nadien was Kaat niet meer te zien binnen de context van
Chiro Pripo. Een tijdje later spawnde er een wilde Kaat op een feestje in
Sombeke. Daar ontmoette ze haar toekomstige leiding (wat ze nog niet wist).
Deze leiders waren Tiest en Apu (haar eigen stiefbroer). Kaat danste een hele
avond met haar toekomstige leiding en jou kunnen zeggen dat er connectie
was. (MAAR DIE WAS ER NIET, WANT ZE GAAT TROUWEN MET HAAR
VRIEND!!!) Bon, uiteindelijk was het feestje dan gedaan en Kaat was terug
gedespawned. Waarschijnlijk om de
trouw te plannen.
Een tijdje later kreeg de aspileiding een
bericht: “Ik zou graag eens een zondag
op de chiro komen proberen”. De
Aspileiding was zo hyped, Dat wil alleen
maar zeggen dat Kaat ons super leuk
vond! We startten onze zondag als geen
ander. Kaat kwam erbij en ze werd
direct geaccepteerd door de groep. Ze
zal waarschijnlijk een fetisj hebben voor
patatten, want die dag kwamen héél
véél patatten tevoorschijn. Ze bleef
maar terugkomen, geweldig gewoon!!!
En elke zondag als ze naar huis gaat
denkt ze aan de witte lokken van
Thomas. *Wat een plot twist zeg. Ja, ik
weet het. Zot hé?*
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Het leven van Thomas geschetst door de Aspileiding
Thomas is geen gewone Chiro jongen nee je weet het misschien niet maar
Thomas is de witte power ranger. Als je hem al van vroeger kende weet je dat
hij deze krachten heeft. Hij is namelijk geboren met spierwit haar en hij had
dit tot een paar jaar geleden nog altijd. Pas wanneer hij zijn pure geest
besmeurde besmeurde zijn haren mee. Thomas is niet alleen in de Chiro nee
nee er lopen er zo 2, de 2de was iets minder puur van geest geboren en startte
met een rosse krullen kop. Hij was geboren voor krots en kralls en het
ambeteren van zijn toekomstige leiding. Laten we van geluk spreken dat we
den deze dus hebben. (Just kidding love you Kasper).
Thomas start aan zijn eerste aspi jaar en gaat vandejaar ook voor het eerst
leiding moeten geven maar is dit wel iets voor hem? Al deze drukte en
kinderen die niet doen wat hij wilt? Dit zal hij dus moeten uitvinden wat hij
hier van denkt. Zou hij zijn witte power ranger krachten moeten gebruiken of
toch weer niet, wie zal het weten.
Het leven van Inias geschetst door de Aspileiding
Inias ons wandelend rekenmachine, hem bij de hand en je hoeft nooit je gsm
boven halen om iets te kunnen uitrekenen of controleren. Een pracht
exemplaar van hoe bespaar ik batterij op mijn gsm get now your own Inias.
Verkrijgbaar bij Chiro Pripo tussen 2 en 7 op zondag. Kostprijs: chiro lid
worden en oud genoeg zijn om bij de aspis te kunnen zitten.
Maar nu serieus, Ignatie is een top chiro manneke, een kanjer van een gast
die veel te vroeg aan de unief zal beginnen gelijk de zot dat hij is. En op 1 of
andere manier een bijnaam die lijkt op Ignatius wat een Spaanse priester was
in de 15 of 16de eeuw maar er niks mee te maken heeft and i found that quite
funny to be honest. Verder doet zijn bijnaam mij ook denken aan een
bomontploffing maar gelukkig is dit niet de werking die hij geeft. Eerder een
rustig iets was verlegen jongen man die helaas geen power ranger is maar
toch the crazy professor van onze groep is. Laten we hopen dat hij nooit iets
gevaarlijk ontdekt of uitvind. May the gods be with us
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Woordzoeker Chiro Pripo
Naam: ____________________

Datum: ____________

Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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