
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Beste ouders 

Het is weer van dat: de feestdagen! Dagen gevuld met lekker eten, cadeautjes en gezellig samenzijn. 

Dat betekent uiteraard ook dat het weer tijd is voor het ‘Boekske’! Hierin kunnen jullie lezen hoe wij 

de start van dit Chirojaar ervaren hebben en wat voor doldwaze activiteiten uw zoon of dochter tot 

nu toe al beleefd heeft op de chiro. Ook vindt u een overzicht met de komende Chiro-activiteiten van 

2020. Zet deze alvast in uw kalender! 

Wij, de leidingsploeg van Chiro Berg willen bij deze ook onze dank betuigen aan onze ‘Cookies’, de 

kookouders die bij elke activiteit klaarstaan om voor ons te koken en ons te helpen met vanalles! Om 

een voorbeeld te geven: in oktober was het Christus Koning en onlangs nog was het onze fameuze 

Kerstdrink. Zij hebben zich heel hard ingezet om iedereen te voorzien van een heerlijke maaltijd! 

Zoveel eten maken voor zoveel mensen? Waanzin! Dus: EEN SERIEUZE MERCI NAMENS ONS ALLEN!  

Ook willen we u bedanken, beste ouders, voor het vertrouwen dat u ons schenkt om week na week 

iedere zondag uw kind op te vangen op een plek waar vriendschap, spel en respect centraal staan! 

We hebben dit jaar weer een gigantisch ledenaantal en dat kunnen we alleen maar toejuichen! 

Tevens een dikke merci om steeds aanwezig te zijn bij onze Chiro-activiteiten! Dat doet ons een 

enorm plezier!  

Dan rest er ons nog 1 ding voor u zich in dit hemelse stukje literatuur kunt onderdompelen: 

PRETTIGE FEESTDAGEN!  

Geniet van dit ‘Boekske’ & tot volgend jaar!  

 

  



 
 
Beste allemaal Om het komende Chirojaar al onze leden op fantastische, onvergetelijke zondagen te 
trakteren en met een spetterend superfantastisch kamp te eindigen, moeten er wel wat activiteiten 
op touw gezet worden om onze kas te spijzen. Deze kunnen alleen maar slagen als we ook op jullie 
steun kunnen rekenen. Datums om alvast in jullie agenda te noteren:  
  
26 januari 2020 & 2 februari 2020 - smoutenbollenverkoop   
(Er volgen nog briefjes i.v.m. voorverkoop) 
  

16 februari 2020 - Smoutebollennamiddag (geen Chiro     )  
  
8 februari 2020 - Abstrakt. (aspifuif)  
  
5 april 2020 - Paasfeest + Paasontbijt   
 

12 april 2020 – Pasen (geen chiro ☹) 
 

19 april 2020 - Leidingsweekend (geen chiro     ) 
  
16 – 26 juli 2020 - !!!BIVAK!!!  
  
4 & 5 september 2020 - Chirofeesten  
  
6 september 2020 - Start nieuw Chirojaar  
  
  
Vriendelijke groeten Leiding en VeeBee's 

  



 

Hey speelclubbertjes en ouders 

Er zijn al verschillende zondagen voorbij, aan de gezichten van de kids hebben we al vaak 

kunnen zien dat wij niet de enige zijn die zich amuseren. In tegendeel, de kinderen beleven 

de leukste en meest spannende momenten van hun jeugdige leven.  

We merken dat er toch spelletjes zijn die ze leuker vinden dan andere, zoals verstoppertje of 

1-2-3 piano. Dan geven de kinderen alles wat ze hebben om te winnen en speelt iedereen 

heel hard mee. Als leiding is dat zeer leuk om te zien en krijgen wij allemaal goesting om 

mee te spelen wat de kinderen ook tof vinden. Ook knutselen is één van de plezantere 

activiteiten voor de kinderen. Ze hebben voor de sint allemaal een mooie hoed mogen 

knutselen samen met wat tekeningen erbij. Omdat het kerstmis is hebben we gezorgd voor 

een mooie papieren kerstboom die in ons lokaal hangt waar alle kinderen zelf een kerstbal 

voor mochten maken.  

 Ik denk dat we voor iedereen spreken als we zeggen dat we tot nu toe al een fantastisch jaar 

hebben gehad en dat het alleen nog maar beter wordt. Op het einde van het jaar hebben we 

een hechte groep die gaat zorgen dat het kamp de meest fantastische week van het jaar 

wordt .    

 

Groetjes, 

De speelclubleiding 

Jasper, Jinte, Jitse, Nina, Daan 



 

Beste ouders, lieve flurkies 

De eerste zondagen van het jaar zitten er alweer op, tijd dus voor 
een kort verslag van wat we zoal gedaan hebben. De eerste 
zondagen van het jaar waren al geweldig leuk ! We hebben al 
héél veel leuke spelletjes gespeeld. Onder andere ‘het grote 
lekstokkenspel’, hier streden de oranje lekstokjes tegen de gele. 
We kunnen jullie verzekeren de spanning was te snijden! De 
teams moesten zo snel mogelijk de spelletjes uitvoeren, wanneer 
het spelletje was afgelopen moest het andere team stoppen met 
lekken. De ploeg die als eerste al hun lekstokken had opgelekt 
was gewonnen. 
 
Ook knikkerbanen bouwen kunnen onze flurkies als de beste ! We 
trokken erop uit naar Hulsen en samen maakten we de grootste, 
mooiste en aller-coolste knikkerbaan ooit. 
 
Tijdens het grote ganzenbordspel waren er weer twee teams die de 
strijd met elkaar aangingen, het was de bedoeling om zoveel mogelijk 
stappen te mogen zetten en zo als eerste de finish te bereiken. De 
opdrachten moesten zo goed, snel of slim mogelijk gespeeld worden. 
Zo moesten de verschillende teams bijvoorbeeld om ter snelste 5 
levende insecten verzamelen, hun schoen zover mogelijk proberen 
uit te trappen tijdens de schoenenpetanque, elkaar proberen te 
verslaan tijdens het blad-steen-schaar spel, … . 
 
Ook de pleinspelen vallen in de smaak we speelde dit jaar speelden 
we al enkele keren tussen 2 vuren, het blad-steen-schaar spel, paard 
en ruiten maar ook het AAH- spel kon zeker en vast niet ontbreken. 
 
Dat onze flurkies veel energie hebben is ons zeker en vast niet 
ontgaan, elke zondag laten ze ons zien hoe actief ze kunnen 
meespelen en daar hoort dan ook zeker het nodige lawaai bij. 
Iedere zondag beleven we samen de zotste avonturen ! 
 

Lieve flurkies, jullie zijn echte toppertjes ! We kijken er naar uit om 

samen met jullie de rest van het chirojaar verder te zetten ☺! 

Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar ! 

Vele groetjes van jullie leiding 

Ben, Sien, Kenneth, Robbe en Mirte 
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Kennen jullie het rakwilied al? 

Zet je groene bril maar op om de rakwiploeg te zien. 

Want naast ons kan je niet kijken. Wij zijn de grootste, mooiste, leukste & natuurlijk de luidste groep 

van allemaal! Lachen, gieren & brullen is bij ons de gewoonten! Met z'n 35 maken we er iedere 

zondag een feest van en amuseren we ons rot. Meer dan een leuk spel hebben wij niet nodig om 

alles te geven. 

Een verhaal, een lied van een, krijgt applaus van iedereen. 

Het spreekt voor zich als wij zeggen dat we de leukste groep van allemaal zijn. We hebben 

fantastische leiding en we zijn de plezantste groep van heel Chiro Berg.! De sfeer in onze groep zit 

altijd goed & iedereen hoort erbij. Het is dan ook normaal dat we veel applaus krijgen. ;)  

We sluipen door het bos, 't avontuur dat trekt ons aan. 

Bang zijn? Dat kennen wij als stoere rakwi's niet! Van stratego in het bos, over beken slingeren, super 

vuil worden tot ruige spelen, we doen het allemaal! Hoe zotter hoe liever! In onze groep kan 

iedereen zich helemaal laten gaan. 

Van indi-boy en cowboy-aan. Hoy, hoy! 

Er staan ons nog veel leuke dingen te wachten. Je kan het zo zot nog niet bedenken en het staat op 

onze planning dit jaar! Misschien zelfs een rakwi-weekend????? ;)  

Van een ding zijn wij al zeker, dit gaat een fantastisch jaar zijn! 

Groetjes, 

De Rakwileiding 

Toke, Julie, Siegen, Giel & Ward  

 

 

 

 

 

 

  



 

  “Bij de Tito’s zit je goed!” Dat hebben ze dit jaar al goed bewezen. De Tito’s van Chiro berg houden 

wel eens van een rustige namiddag. Weerwolven, black box of een film kijken zijn de perfecte 

namiddagactiviteiten voor de tieners. Onze Tito’s zijn ook zeer competitief. Ze deden hun uiterste 

best bij de pisquiz. Liedjes raden en dansen zijn de favoriete bezigheden van onze jongens ;).  

 

Bij de dag van de jeugdbeweging stonden onze Tito’s om half 7 aan het heem, klaar om een lekker 

ontbijt te gaan eten op de markt van geel of mol. De kerstsfeer is helemaal te vinden in ons lokaal, 

onze mannen hebben een kerstboom gevonden en zeer creatief versierd. 

 

In januari starten we terug met een super tof chirojaar, wij kijken er alvast naar uit.  

De titoleiding, Lente, Braam, Bowin, Tom en Rob 

 

 

 

  

 

 

  



 Merretse keti’s zijn we, en onze kreet is: gooi je baksteen niet weg. 

Dat heeft deze fantastische groep weeral eens bewezen. 

Samen een kerstboom gaan halen of gewoon een ouderwetse knikkerbaan 

maken, de keti’s kunnen het allemaal. Zo kunnen we nog wel een paar dingen 

opnoemen, maar beelden vertellen meer dan 1000 woorden. Daarom hebben 

we hier een paar leuke sfeerbeelden voorzien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie beter dan onze leden om jullie te vertellen over onze geweldige avonturen. We vroegen elk van 

onze leden wat hun beste ervaring dit chirojaar was.  

We zijn met z’n allen op weekend geweest naar het mooie Antwerpen. Dit was fantastisch! 

Vertrekken op z’n marginaals en eindigen in galakledij. We startten ons weekend op de trein. 

Gelukkig was bijna iedereen op tijd. In de trein kregen we een paar speciale blikken toegeworpen. 

Dat kon ook moeilijk anders met onze badsloefen met witte sokken, flashy zonnebrillen, zwembroek, 

kattendiadeem, discokleding etc. We waren klaar voor een bal marginal. Eerst maakten we een 

tussenstop in Lier voor een ochtendplonske in het zwembad. 

Wanneer we in Antwerpen geraakt waren moesten we toch eerst even de stad verkennen. Onze 

shopping queens konden het niet laten een klein shopke te doen. Gelukkig gingen de shopping kings 

op pad voor inkopen. Tegen de avond waren we klaar voor onze metamorfose. Fashionista Jente 

fond dit geweldig. In plaats van naar een bal marginal te gaan, gingen we naar een galabal. Jente op 

kop met zijn dames. Uiteindelijk kwamen we aan bij de grote verrassing, ribbekes à volonté in de 

Amadeus. Dit was Zoë haar hoogtepunt. Hoe kan dat ook anders. Ribbekes zo veel als ge wilt en dat 

met zo’n goed gezelschap.  

Na een grappige wandeltocht belandden we terug op kot, klaar voor de battle van ons leven. De 

avond begon met een rustig potje presidenten en eindigde in een bikkelharde strijd. “Maat, ik ben ne 

kak!”, klonk het. Sietske en Jente vonden dit fantastisch. Met z’n allen kaarten tot kot in de nacht is 

dan ook niet onaantrekkelijk. De sportievelingen onder ons, Jente dus ging voor een ochtenloopke, 

zeg maar loop. De volledige 16 kilometer in de benen. Dat terwijl onze schone slaapsters (inclusief 

Niels) nog lagen te knorren. Na een goed ontbijt zijn we spannende opdrachten gaan vervullen in ’t 

stad. Omdat we onze mama’s zo hard misten hebben we de trein teruggenomen. Daar stonden 

heerlijke chiro frieten op ons te wachten. Ons weekend kon niet meer stuk!  

Dit was nog maar het begin van ons chirojaar. Op een mooie zondagnamiddag kwam de Sint plots 

opdagen aan de chiro. Wat een verrassing! Nu maar hopen dat onze aspi’s braaf zijn geweest. Na een 

danske te placeren kregen alle aspi’s een snoepzak. Natuurlijk was dit Helena haar toppunt.  

Wat deden we nog zo al? De afgelopen weken hebben we ons beziggehouden met het regelen van 

onze bangelijke fuif, Abstrakt. De nodige merchandise was hiervoor nodig, stickers, posters, t-shirts, 

kerstballen, we hebben het allemaal.  

Ten slotte kunnen we onze karnivoor Kiana niet vergeten. Hoe kan het ook anders, Kiana haar 

lievelingsactiviteit was het frituurbezoek op de kermis. Hoe meer vlezekes, hoe beter en hoe vettiger 

hoe prettiger! 

We hopen op nog zo’n jaar met jullie! 

Bedankt voor jullie inzet en leuk gezelschap! 

XXX 

Jullie kapoenen 

Niels & Toon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Het is groen, rond en heeft een gewei. 
Een herwt 

 

 
In een winkelcentrum vroeg de kerstman aan een 

meisje hoe ze heette en kreeg alleen een boze blik. 
De kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte zei ze 
verontwaardigd: 'Dat heb ik je vanmorgen in op 

school verteld en nu ben je het al vergeten!' 

 

 

 
Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt:"Dit is een 
pak slaag waard." "Vind ik ook, "zegt Robin. "Kom, ik weet waar de 

meester woont." 

 

 
  

 
In december zwemt Lars in zee. "W-w-w-w-wat k-k-k-koud is 

het, 
"bibbert Lars. "Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan." 

 

Het is wit en vliegt omhoog. Wat is het? 
Een gek sneeuw-vlokje. 

  



 


