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Hoofdleidingsklapke 
Dag lidje, ouder, sympathisant, … 

Ja hoor… je houd alweer het tweede en té bjestig boekske  vast van Chiro Oltegoare Moorsele. 
Op en top Chiro-samengesteld door jullie leiding met interessante informatie voor onze lidjes en 
enthousiaste ouders over wat gepasseerd is, maar vooral welke supertoffe activiteiten jullie nog te 
goed hebben.    

We zijn bijna 2023 en ongeveer halverwege ons Chirojaar. Dus eerst proberen we een bescheiden blik 
te doen op wat reeds gepasseerd is…. 

We mochten ons Chirojaar officieel aftrappen in september met onze startdag! De kleintjes onder ons 
mochten genieten van circusspelen en Reisje-rond-de-wereld tijdens een zonovergoten dag. De 
oudere afdelingen  konden zich ook volledig uitleven.  

In september vond ook het barbecueweekend plaats. Op zaterdag konden we genieten van een top 
avond. Velen moesten dan ook de zondag opstaan met kleine oogjes om alles klaar te zetten tegen de 
middag voor de BBQ. De zon was volop van de partij met af en toe een regenbui zodat er nog vlug 
enkele extra tafels bijgezet en bier koel gezet moest worden op de zalig warme koer bij ons heem! Het 
weer werd gesmaakt. Het lekkere eten dat onze kokjes voor ons voorschotelden nog veel meer! Dank 
jullie wel kokjes! 

Na de drukke septembermaand kwamen oktober en november met heel wat Chiro zondagen. Iedereen 
kon zich volop uitleven. Voor ons was het genieten om te zien hoe alles tussen de oude Chiroplooien 
viel en iedereen veel spelplezier had. Dankzij een super gemotiveerde en té zotte leidingsbende 
konden we elke Chirozondag verrassen met alweer een originele spelnamiddag! We hopen ook het 
tweede semester met evenveel enthousiasme verder te werken, want er komen ongetwijfeld nog heel 
veel mooie Chiromomenten aan.  

Ondertussen is het december. Het wordt kouder en donkerder. We willen jullie echter al wat 
opwarmen met enkele mooie vooruitzichten. Volgend semester zal iedere afdeling op een fantastisch 
weekend gaan (updates hierover zijn te vinden op facebook en het boekje en op de Chiro site). We 
houden opnieuw een overheerlijk spaghettiweekend , een legendarische  leidingsfuif ,  onze 
keticarwash, de 28u van de aspi’s en zeker niet te vergeten: op zondagnamiddag telkens een Chiro vol 
spelplezier! Tot dan!  

We wensen jullie nu al  
een zalig kerstfeest 

een prachtig nieuwjaar 
met heel veel toffe (Chirozon) dagen! 

Jullie kapoentjes, 
Jaitse, Laura en Victor 
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Wat is Trooper?

Met Trooper kan je onze Chiro kas spijzen door gewoon online te shoppen. Zoek de 
Trooper pagina van jouw vereniging, klik op de online shop van jouw keuze en shop 
gewoon zoals je anders doet. Je betaalt exact hetzelfde bedrag als normaal. Door 
via de Trooper pagina van jouw veneging naar een online shop te gaan, weet de 
shop welke vereniging jij wil steunen. De troopershops geven gemiddeld 5% van 

jouw aankoopbedrag aan je vereniging.  

Met Chiro Oltegoare doen wij nu ook mee aan Trooper. Hiermee verdient 
onze Chiro bij jullie aankoop op het internet iets kleins zonder dat jou 

dit iets kost. 

Veel plezier en bedankt om aan ons te denken! 

Chiro Oltegoare
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Hallo liefste sloebertjes 

Hier zijn we weer met een nieuw afdelingsblaadje. :))))))))))))))) 

Het eerste Chiro semester is al bijna voorbij en oooo wat ging dat snel. Wij als leiding zijn super blij 
met top lidjes zoals jullie! 

Ook de Sint kwam tijdens de Chiro vertellen dat jullie gelukkig allemaal super braaf waren geweest 
en daarom hebben jullie veel picknickjes en chocolade gekregen.  

Van 7/04-9/04 vertrekken wij samen op sloeberweekend. Wij zien het al helemaal zitten, hopelijk 
jullie ook!  

Ons kaasfeestje (kerst- en paasfeestje) zal doorgaan op 12/03. Dan zullen we lekkere hapjes eten, 
iets drinken en ons verkleden (voor €5). We zullen hier later nog een briefje over meegeven. 

Kamp begint al wat dichter bij te komen, 7 dagen vol plezier, spelletjes en samen zijn. Iedereen gaat 
toch mee? 

Geniet alvast van jullie feestdagen met veel pakjes, drinken (kidibull ����), en heeeeeel veel eten. 

Vele groetjes van jullie allerliefste leiding Manon, Rune, Niels, Amber en Ioana. 

P.S. Hier nog enkele sfeerbeeldjes met de Sint en pieten!  
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Hey speelclubies, 

Hier zijn we dan met het laatste boekje van dit jaar. Maar niet 
gevreesd de leuke spelletjes voor volgend jaar staan al klaar. We 
vonden het met de leiding al super tof. Veel plezier in de vakantie die 
er aankomt en de feestjes met de familie. Hopelijk krijgen jullie leuke 
cadeautjes onder de kerstboom. Binnenkort komt ons paasfeestje er 
ook aan maar jullie krijgen dan nog een briefje met alles wat je moet 
weten. We gaan ook nog op een super leuk mega tof de max 
weeeeekeendd. De datum van het weekend staan ook in het boekje. 
Onze meisjes leiding heeft ook proefwerken dus zij zullen veel 
moeten studeren en wat minder gezien zijn in de chiro ma de de 
leukste leiding zal er natuurlijk altijd zijn ( de jongens natuurlijk ) we 
hebben ook nog een leuke verrassing voor de volgende chiro dus 
kom zeker allemaal dan word het super leuk. Zo dit was het dan weer 
we wensen jullie nog allemaal een leuke kerst en gelukkig nieuwjaar 
en als je komt naar de chiro zien we je daar.  
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Beste Rakwi’s, kameraden, galliërs, soldaten
maar ook prinsessen…

… Hier een brief van jullie allerliefst leiding, maar niet zomaar… er zijn
namelijk geruchten vertelt die ook jullie moeten weten!!!

Voor deze geheimen te onthullen moesten eieren gebroken, maar ook
tot pannenkoeken worden gebakken. Er werd gevochten in arena’s,
maar ook lief gehandeld voor het bezoek van zijne heilige sint.   En nog
zoveel meer.
Jullie hebben dit allen, samen, doorlopen in de afgelopen zondagen en
dus hebben jullie het recht de geruchten te horen. Dit wel in morsecode
zodat niemand anders dit kan lezen:

.-. .- -.- .-- .. -....- .-- . . -.- . -. -.. / .. ... / .. -. / --.. .. -.-. .... –+

Maar dames en heren, er is
meer. Binnenkort zullen wij, de
rakwi’s, ons kronen tot beste
afdeling (dit is natuurlijk al zo ;)).
We zullen op kruistocht trekken
om de andere afdelingen te
verslaan. 👑👑👑
Wanneer we hierin geslaagd zijn
vieren we dit met feest, namelijk
het grote paasfeest (for rakwi
only).

We begroeten u met eer

Prinses Xelle, Jonkvrouw fayfay,
Soldaat jayjay, Draak sixxe,
Barbaar Colasse
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Yeepse Tito´s, ti under leidinge ier é 

Ti weeral verre een nieuw joar. Jammer da 2022 nu al gedoan i.  
Wein al veel toffe spellekes gespeeld, we gingen al me den trein rond in 
België, wein al oeze eigen grand prix gereden, der zijn al vele paketten 
geleverd, en nog veel meer dingen. Ma achter oes fantastische halve joar 
tegoare ein we nog een prachtig half joar voor oens. Tzin nog veel skwone 
activiteitn dawe goan ein, dus allemoale komn iedere zondag!!!!! Tweekend 
komt wok dichter en dichter en wok et super demaxxe kamp goat der sneller 
zin dan da we allemoale peisn. Zi ma zeekr da widdeer dervoor gaan zorgen 
daie under nie verveelt en daie vele skwone zondoagn gaan ein. 

Ip de volgende pagina stoat er een skwone kleurprente. Aie ke goesting eid 
kleurde m in en bewaord dadde (boven jun bedde hangen ofzo). 

Ma widder ein jin probleem, oeze vocabulair is beetje verloren gegaan. Kunne 
gidder helpen om volgende woorden te vinden. 
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dag liefst e ket i, copain, maat je 

we verwelkomen je op ons afdelingsblaadje 

we hebben al veel fun gehad, maar het  chirojaar is nog vroeg 

we hebben nog veel werk, maar vooral plezier voor de boeg 

we hebben nog een berg WC-papier en ook een weekend vol plezier 

we hebben nog een leefweek en een kaasfeest  

we zagen ook van de Sint  dat  je braaf bent  geweest  

we zagen dat  je graag wel eens melkmulle krijgt  

we hebben een ket ikas die st iekem alleen maar st ijgt   

maar als er 1 iet s is wat  we zeker hebben, is het  een t offe groep, 
een chille bende 

allemaal coole lidjes van Siennie t ot  Ment e 

fuck de rest e, ket i’s zin de best e! 

 

je ket ileiding JELLE NIEL FEBE FEBE & ZENOBIE xxx 

 
by t he wayyy 

 help je Febe nog zoeken naar een dat e? 

knappe gast en vindt  ze heel f ijn en dat  ze soms ook eens st out  durft  t e zijn, dat  is zeker een feit  
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Halloooo aspi’ssss!!!! 

Hier alweer ons tweede afdelingsblaadje, tjaar gaat zooo snel!!! Wemn al bere veel leuke momenten 
samen gehad eh! Wij emn allesinds onze leute! Al veel leuke chirozondagen gehad, top fuif 
georganiseerd en natuurlijk ook al paar toffe feestjes buiten de chiro ���� 

Tstaan nog veel toffe dingen op de planning wi: nog meer leuke chirozondagen, kerst/paasfeestje, 
weekend, 28u… Wij kijken er naar uit!!! 

We gaan tweekend van 12-14 mei op weekend, hopelijk kan iedereen mee??? De locatie houden we 
nog efkes geheim mo tzal sjiek worden!! 

Ook nog een keer een dikke merci aan iedereen vo al jullie inzet vo onze fuif! Twas een topeditie!!! 
Mooie centjes verdient dusss toffe activiteiten op weekend en kamp joepieeee. 

Ier nog een paar sfeerbeeldjes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We love jullie eh guys <3 

Groetjes, 
Koatje, Gitte, Marte en Laura xxx  
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Ontspanning  
 
 
kleur deze kleurplaat zo mooi in als je kan.  
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Los deze rebussen op en vindt de ontbrekende zin. 
 
 

 
 
Antwoord:  
 
 

 
 
Antwoord:  
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Zoek de gegeven woorden:  
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KALENDER TWEEDE TRIMESTER 

Januari 

• Zondag 1 januari: geen chiro 
• Zondag 8 januari: geen chiro, wij staan op Knetter 
• Zondag 15 januari: chiro 
• Zondag 22 januari: chiro 
• Zondag 29 januari: chiro 

Februari 

• Zondag 5 februari: chiro 
• Zaterdag 11 februari: Verleidingsfuif 
• Zondag 12 februari: geen chiro 
• Zondag 19 februari: chiro 
• Zondag 26 februari: chiro 

Maart 

• 4-5 maart: Spaghettiweekend 
• Zondag 5 maart: geen chiro 
• Zondag 12 maart: chiro 
• Zondag 19 maart: chiro 
• Zondag 26 maart: chiro 

April 

• Zondag 2 april: geen chiro, de leiding is op kampverkenning 
• Zondag 9 april: geen chiro 
• Zondag 16 april: chiro 
• Zondag 23 april: chiro 
• Zondag 30 april: chiro 

 

De data voor de afdelingsweekenden kunnen we ook al meegeven: 

- Sloebers: 7-9 april 
- Speelclub: 10-12 maart 
- Rakwi’s: 24-26 maart 
- Tito’s: 21-23 april 
- Keti’s: 7-9 april 
- Aspi’s: 12-14 mei 

(meer info omtrent weekenden volgt nog) 
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