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CHIRO HIPERLIE
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WAAR IS WALLY?
Zoek Wally in deze Hipflash

VOORWOORD

Ik tel niet mee!

Beste hiperliërs,

Alweer een nieuwe hipflash: joepie!
Nog een laatste bron van informatie voor het chirojaar op z’n
einde loopt. We hopen dat jullie er tot nu toe al van hebben
genoten :) Natuurlijk moet het allerleukste nog komen: het kamp!
10 dagen vol plezier in het Limburgse Heusden-Zolder. Maar
zover zijn we nog niet, een kalender vind je daarom op de
volgende pagina. Verder in dit boekje kom je alles te weten wat
je altijd al hebt willen weten over je favoriete leiding. En op het
einde zijn er natuurlijk een paar spelletjes.
Veel leesplezier! En tot de volgende!
Jacob en Femke
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KALENDER
APRIL

- 15 april
- 22 april
- 27-29 april
- 29 april

MEI

- 6 mei		
- 13 mei

Chiro op zondag
Chiro op zondag
Rakwi/tito weekend
Chiro op zondag voor de rest

Geen chiro, dan is de leiding op leidingsweekend
Slotdag aan het meer van Rotselaar

JUNI

- 1 juni
19u Kampvergadering: hier krijg je alle informatie 		
		over kamp.
- 15 juni
De inschrijvingen voor kamp worden gesloten

JULI

- 1 tot en met 11 juli
Chirokamp rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s te Heusden-zolder
- 6 juli tot en met 11 juli
Chirokamp sloebers en speelclub te Heusden-zolder
6

Deze kalender staat ook op onze website.
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SPAAR MET ONS MEE VOOR
GRATIS MELK OP KAMP!
Per 10 flapjes van Joyvalle krijgen wij 1 gratis brik Joyvalle voor op
kamp, dus sparen maar!
Geef je verzamelde flapjes aan de leiding of steek ze in op
Bierbeekstraat 55, 97a of 123.
Meer informatie: samenopkamp.be
ps: we moeten ze voor 1 juni opsturen, geef dus jullie flapjes meteen
aan de leiding!

8

9

EVENEMENTEN
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JEUGDDAG
Zoals elk jaar gingen we ook nu weer naar de jeugddag in
Boutersem. En zoals elk jaar was er weer vanalles te doen.
Verschillende springkastelen, een wedstrijdje autoduwen,
groentenbekers maken, een schminkstand, een escaperoom en
zelfs een miniboerderij met verschillende exotische dieren.
Zowel leden als leiding wisten niet waar te beginnen en
amuseerden zich rot. Als afsluiter was er een BMX en Trialbike
show, waar een paar van onze leden in mochten figureren.
Jeugddag 2017 was weer een groot succes en volgend jaar
zien ze ons zeker terug!
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GIORNO
Op 18 en 19 november palmde de leidingsploeg het buurthuis
weer in voor de jaarlijkse Giorno di Ristorante Italiano.
Vrijdagavond, maar ook zaterdag werd er urenlang gezwoegd
aan de klassieke pastasauzen. Kilo’s lasagne werden
huisgemaakt en tomaat-mozzarella werd gesneden. Dit alles
met groot succes!
De gasten kwamen binnen, genoten van het lekkere eten aan
democratische prijzen en praatten gezellig wat bij met elkaar
of met de leiding. Ook de kinderen hadden het naar hun zin in
de speelhoek.
Na die lekkere pasta of die smakelijke lasagne was het
tijd voor het dessert. De kinderen genoten van hun kinderijsje,
terwijl de iets groteren onder ons konden genieten van heerlijke
tiramisu of speculosisu.
Daarna was er voor de liefhebbers ook nog een mogelijkheid
tot een digestiefke: wat dacht je van een amaretto? Of toch maar
liever de klassieke limoncello? Het was allemaal mogelijk op de
Giorno!

Hopelijk heeft het iedereen gesmaakt en we zien jullie
graag volgend jaar terug!
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QUKELEKU
De laatste zondag van november trokken de sloebers,
speelclub, de rakwi’s en ook de aspi’s weer naar de Borre voor
Qukeleku. Het werd een dag vol spelen, knutselen, theater,
sporten en toch ook een beetje snoepen (dankzij de aspi’s).
De sloebers leefden zich uit in een stevig potje zombiebal. De
speelclubbers gingen de strijd aan met elkaar en hun leiding
tijdens een nerf battle en de rakwi’s haalden hun coolste
tricks uit de kast tijdens het BMX’en. Elke groep kon ook
genieten van een komische circusvoorstelling en verschillende
randanimaties zoals een fotohoekje, knutselactiviteiten en een
springkasteel. De aspi’s waren er niet om te spelen, maar wel
om snoepbrochettes te verkopen met als doel hun buitenlands
kamp te financieren. Kortom was het voor iedereen een
geslaagde dag!
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SINTERKLAAS
Op vrijdagavond 2 december was het weer zover. Naar
jaarlijkse traditie kwam de grootste kindervriend naar de Chiro!
Zoals gewoonlijk was de aankomst van de Sint op de Chiro weer
spectaculair: de kindjes zongen, de pieten gooiden met snoep
en iedereen was enthousiast en blij!
Vervolgens mocht elke groep een bezoekje brengen aan de
Sint, beginnende bij de schattige Sloebers en eindigend bij de
stoere Aspi’s. Tijdens dat bezoekje kon iedereen aan de hand
van enkele door de Sint gekozen opdrachtjes zijn eigen zakje
snoep verdienen! Daar bovenop, als iedereen van de groep
(relatief) braaf was geweest, kreeg de groep nog een cadeau
van de Sint!!
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SCHAATSEN
Op 14 januari zijn we met heel de chiro gaan schaatsen in
Haasrode. Voor sommigen was het de eerste keer op het ijs,
anderen konden al wat beter schaatsen. Gelukkig kon de leiding
hier en daar wat kindjes helpen en hen wat tips geven om
minder snel te vallen. Helaas was het na (maar) 2,5u al voorbij
met de pret en gingen we snel onze schoenen aandoen.
Wij hebben er zeker van genoten, en hopen dat jullie het even
tof vonden als wij!!
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ONTBIJT

Voor dag en dauw was de leiding weer uit de veren. Allemaal
in de weer met pistolets hier en yoghurtjes daar. Het weer
zat niet mee, maar tegen mensen blij maken zegt de leiding
van Chiro Hiperlie nooit nee! Zo vertrokken de heldhaftige
ontbijt-dozen-vullers vol goede moed. Om na het ruiken van
de verse koffiekoeken en het horen van de deurbel eindelijk
de blije gezichten van de leden, ouders, oma’s opa’s en
andere sympathisanten te zien. Alle dozen vol lekkers werden
vlekkeloos afgeleverd en met het idee van weer een perfect
verlopen ontbijt, kon de leiding vol gelukzaligheid weer uitkijken
naar het volgende. Want zeg nu zelf, wat is er beter dan recht uit
bed en een heerlijk ontbijt onder de neus?
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INTERVIEWS
MET DE LEIDING
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Sarah

Favoriete geur? De geur van buiten gedroogde lakens
Favoriete cijfer? 123

Als wat zou jij reïncarneren? Als een flamingo
Is er leven op Mars? Geen idee

Welk nummer op je begrafenis?

Apologize – Timbaland ft OneRepublic

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Langere benen, maar niet te lang

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Helemaal niets

Favoriete lid van het koningshuis? Hun huisdier?

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? De tijd toen de eerste kip op de

aarde kwam, om te zien wat er nu effectief eerst was: het kip of
het ei.

Femke

Favoriete geur? Versgewassen lakens
Favoriete cijfer? 44

Als wat zou jij reïncarneren? Een geitje

Is er leven op Mars? Nee

Welk nummer op je huwelijk?
Sowieso alle kampdansliedjes!

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?
Moest ik een conditie kunnen kopen had ik dat al gedaan :)

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Douchen
Favoriete lid van het koningshuis? Mathilde

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? De wereldexpo in 1958

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Bellatrix Lestrange

Victor

Favoriete geur? Coumarine
Favoriete cijfer? 3

Als wat zou jij reïncarneren? Hond
Is er leven op Mars? Ja

Welk nummer op je begrafenis? The Wailers: Jerusalem

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Minder baard groei

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? De garage

poort open doen

Favoriete lid van het koningshuis? Laurent

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Mijn geboorte

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
24

willen zijn? Sam Gooris
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Jente

Favoriete geur? De geur van een seizoenswisseling (vooral in de

Willebringse velden!)
Favoriete cijfer? 5042000

Als wat zou jij reïncarneren? Maui ( een halfgod)
Is er leven op Mars?Let’s hope so!

Welk nummer op je begrafenis/huwelijk? nothing else matters-

Nirvana (begrafenis) + trouwen-k3 (trouwdag)

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn neus

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

de auto uitladen (of toch allezins kijken hoe de rest van het gezin
dit doet)
Favoriete lid van het koningshuis? Filip!
Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? De eerste maanlanding (1996)

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

willen zijn? Ralph (Wreck it Ralph), want achter elke slechterik zit
ergens wel een goed persoon.

Lien

Favoriete geur? Alcoholstift
Favoriete cijfer? 2

Als wat zou jij reïncarneren? Zoella (YouTube vlogger)
Is er leven op Mars? Tuurlijk

Welk nummer op je huwelijk? Vriendschapsband - Xink

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn lach

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

In mijn eigen bed slapen

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Dinosaurustijdperk

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Marie-Claire van Amika

Fabian

Favoriete geur? Brood
Favoriete cijfer? 13

Als wat zou jij reïncarneren? Mijn kat
Is er leven op Mars? Neen

Welk nummer op je begrafenis? In the end - Linking Park

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn knieën

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Naar het toilet gaan

Favoriete lid van het koningshuis? Den Laurent

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? K’zou dino’s willen zien

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
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willen zijn? Sauroman
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Lotte (Dirk)

Favoriete geur? de geur van spek en eikes!
Favoriete cijfer? 43

Als wat zou jij reïncarneren? Een dolfijn
Is er leven op Mars? Natuurlijk

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Minder slaap nodig hebben

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Heel lang op

de wc zitten

Favoriete lid van het koningshuis? Het zijn niet men beste

vrienden dus dat kan ik je niet vertellen.

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? De raketten betoging

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

Ibe

Favoriete geur? Gebakken spek
Favoriete cijfer? 8

Als wat zou jij reïncarneren? Kat
Is er leven op Mars? Neej

Welk nummer op je huwelijk? Jonny dab dab dab

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?
Een beetje krimpen

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Slapen
Favoriete lid van het koningshuis? Elisabeth

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Gladiatoren battles in rome

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? The joker

willen zijn? Gargamel van de smurfen

Ellen

Favoriete geur? Versgebakken pizza
Favoriete cijfer? 7

Als wat zou jij reïncarneren? Vogel
Is er leven op Mars? Jazeker

Welk nummer op je begrafenis?

Regenboog van Spring

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Minder aan alles twijfelen

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Doucheeen
Favoriete lid van het koningshuis? Hun honden

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? Eerste Carnaval van Venetië

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
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willen zijn? De Mol
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Joyce

Favoriete geur? Zonnecrèmel
Favoriete cijfer? 4

Als wat zou jij reïncarneren? Een leeuw of Beyonce
Is er leven op Mars? Jazeker

Welk nummer op je begrafenis? Ik leef niet meer voor jou- Marco

Borsato

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Fotografisch geheugen zou handig zijn! Of de mogelijkheid te
teletransporteren.
Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Alle ramen
openzwieren.
Favoriete lid van het koningshuis? Elisabeth: eerste keer dat we
een koningin zullen hebben!
Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn?De val van de Berlijnse Muur.

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Marianne van Thuis of Sharpay in High school

musical.

Sien

Favoriete geur? De geur van de straat als het regent in de zomer
Favoriete cijfer? 7

Als wat zou jij reïncarneren? Leeuw
Is er leven op Mars? Misschien

Welk nummer op je huwelijk? Jong- spring

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Een beetje groter

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Douchen

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Eerste man op de maan

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Scar

Mona

Favoriete geur? Pas gereden gras
Favoriete cijfer? 31

Als wat zou jij reïncarneren? Zeeschildpad
Is er leven op Mars? Bacteriën misschien

Welk nummer op je begrafenis? No One but you, Queen

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Een grotere blaas!

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Naar het toilet gaan

Favoriete lid van het koningshuis? Albert Felix Humbert

Theodoor Christiaan Eugène Marie (Albert II)

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? Darwins tocht met de Beagle

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
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willen zijn? The trix van Winx
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Arne

William

Favoriete geur? De geur van pasta

Favoriete geur? De geur na een echte chirodoop

Als wat zou jij reïncarneren? Een poes

Als wat zou jij reïncarneren? Een arend

Welk nummer op je begrafenis? “in the end”- linking park

Welk nummer op je begrafenis?

Mijn tanden

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat? De

Favoriete cijfer? e

Favoriete cijfer? 11

Is er leven op Mars? Wie weet?

Is er leven op Mars? Binnen 50 jaar wel

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?
Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Joy Division - Atmosphere
linkervoet van Messi

Slapen

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Bobke aaien

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

Favoriete lid van het koningshuis? Filip

Favoriete lid van het koningshuis? De Lorre

meemaken, welke zou dat zijn? De oerknal

meemaken, welke zou dat zijn? De ontdekking van Amerika,

Olivier

zodat ik de indianen kan beschermen

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Saruman

Favoriete geur? Gesmolten kaas
Favoriete cijfer? 42

Als wat zou jij reïncarneren? Een kat
Is er leven op Mars? Nee

Welk nummer op je begrafenis? Bohemian rapsody

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn voeten

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Kakken
Favoriete lid van het koningshuis? Laurent

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn?Kampioenschap brugge 2016

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Darth Vader
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Thijs

Mats

Favoriete cijfer? 18

Favoriete cijfer? Honderdmiljoenmiljard

Is er leven op Mars? Nee

Is er leven op Mars? Hangt van het weer af

casa de papel. Huwelijk: love is whise ~ Mexican stepper
Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Slapen
Favoriete lid van het koningshuis? Laurent

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Een coole baard

meemaken, welke zou dat zijn? Uitvinding van Nutella

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

willen zijn? De grote gorilla van jungle book

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

Favoriete geur? Geur van een mooi voetbalpleintje

Favoriete geur? Cake in de oven

Als wat zou jij reïncarneren? Vogel

Als wat zou jij reïncarneren? Beer

Welk nummer op je begrafenis/huwelijk? Begrafenis: bella ciao ~

Welk nummer op je begrafenis? Dont worry be happy

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Tv kijken

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

Favoriete lid van het koningshuis? De koning

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

meemaken, welke zou dat zijn? Ontstaan van de chiro
willen zijn? Plankton

Tine

Favoriete geur? Geur van versgebakken brood
Favoriete cijfer? 26

Als wat zou jij reïncarneren? Mijn goudvis
Is er leven op Mars? Nee

Welk nummer op je begrafenis? Als Ze Lacht - Yevgueni

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn neus

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Slapen
Favoriete lid van het koningshuis? Koning Philippe

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? In het paard van Troje zitten

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Voldemort
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Hannelore

Favoriete geur? De geur van een nieuw tijdschrift
Favoriete cijfer? 36

Als wat zou jij reïncarneren? Kat
Is er leven op Mars? Ja zeker!!

Welk nummer op je begrafenis? Drops of Jupiter, Train

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Meer durven

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Een dutje

doen

Favoriete lid van het koningshuis? Elisabeth

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? De vrijlating van Nelson Mandela
Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Hades

Tibo

Favoriete geur? Lijfgeur na 10 zware maar topdagen op

chirokamp

Favoriete cijfer? 10

Als wat zou jij reïncarneren? Onze kat, hele dag niets doen
buiten eten en slapen
Is er leven op Mars? Ja zeer zeker, maar meer mag ik niet
zeggen want dat is staatsgeheim
Welk nummer op je begrafenis? Hey jude - the beatles

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Mijn linkervoet

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Deur

opendoen

Favoriete lid van het koningshuis? Zonder discussie onze

Laurent

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? de Olympische spelen in de

Oudheid

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Zwieber den smerige dief
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Jacob

Toon

Favoriete cijfer? π

Favoriete cijfer? 97

Is er leven op Mars? Ik hoop van wel, ik denk van niet

Is er leven op Mars? Mogelijks

bites the dust - Queen. Huwelijk: I still haven’t found what i’m
looking for - U2

Liever te dik in de kist dan een feestje gemist

zou graag normale voeten hebben

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Regenjas

Favoriete lid van het koningshuis? Prins Joachim

Favoriete lid van het koningshuis? De Phille

meemaken, welke zou dat zijn? Het proces van Nuremberg

meemaken, welke zou dat zijn? 1986, WK in Mexico

Favoriete geur? Geur van versgebakken frieten

Favoriete geur? De geur na een katastroov avond

Als wat zou jij reïncarneren? Naya de wolf

Als wat zou jij reïncarneren? Olivier Steeno

Welk nummer op je begrafenis/huwelijk? Begrafenis: Another one

Welk nummer op je begrafenis?

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat? Ik
Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Kakken

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?
Mijn rechterduim

terug boven halen

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

willen zijn? Anatool uit Jommeke

willen zijn? Dimitrie de Tremerie

Erin

Favoriete geur? Verse wafels
Favoriete cijfer? 13

Als wat zou jij reïncarneren? Een papegaai
Is er leven op Mars? Ja duuuuh

Welk nummer op je begrafenis? Echt geen idee

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?
Ik wil kleinere voeten

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?
In de zetel liggen.

Favoriete lid van het koningshuis? Prinses Elisabeth

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Een keer op bezoek gaan bij
Cleopatra in Egypte.

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
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willen zijn? Een slechterik van Team Rocket
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Rune

Favoriete geur? Geur als iemand kookt
Favoriete cijfer? 3

Als wat zou jij reïncarneren? Johnny Depp
Is er leven op Mars? Wie weet

Welk nummer op je begrafenis? A Million Dreams (The Greatest

Showman)

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Meer voor mezelf opkomen

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie? Series

inhalen en slapen

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon
meemaken, welke zou dat zijn? Eerste mens op de maan

AFDELINGS
WEEKENDS

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan
willen zijn? Harley Quinn

Willem

Favoriete geur? De geur van versgemaaid gras
Favoriete cijfer? 74

Als wat zou jij reïncarneren? Morgan Freeman
Is er leven op Mars? 100% zeker!!

Welk nummer op je begrafenis/huwelijk? De vloer is lava, Dj
Maurice voor allebei mijn begrafenis en huwelijk

Als er een iets is dat je zou mogen veranderen aan jezelf, wat?

Minder harde zweetvoeten hebben

Het eerste wat je doet als je thuiskomt van vakantie?

Een douche nemen en mijn oren kuisen
Favoriete lid van het koningshuis? Prins Laurent

Als je in de tijd kon reizen en 1 historische gebeurtenis kon

meemaken, welke zou dat zijn? Naar 7 maart van het jaar 2004

en mezelf zeggen dat ik die spin niet mag opeten

Als je een slechterik in een film/boek moest zijn, wie zou je dan

40 willen zijn? Robie Rotten van Lazy Town
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SLOEBER

Op 23 maart vertrokken de sloebers en speelclub op weekend.
Voor vele was het de eerste keer en dus extra spannend.
Het weekend begon al goed met lekkere croque monsieurs.
Gedurende het hele weekend toverden de sloebers zichzelf
helemaal om in hun favoriete Disneyfiguur.

SPEELCLUB

Zaterdagnamiddag streden de Sloebers voor een
bouwvergunning om vervolgens een prachtig en lekker kasteel
neer te zetten. De avond sloten we af met een magisch bal. Het
weekend sloten we af met een stevig potje baseball.

Vrijdagavond kwamen we aan in Wezemaal, we instaleerden ons
in de kamer en daarna speelden we slaapzakspelletjes. In de
avond kregen we nog een lekkere croque monsieur.
Zaterdagochtend mochten we genieten van spek en ei waarna
we een onderwaterspel speelden. In de nammidag konden
we punten verdienen en met die punten konden we muziek,
drankjes, snacks, lichten,... kopen voor onze fuifje ‘s avonds.
Nadat de fuif gedaan was, kon iedereen voldaan gaan slapen.
Zondag konden we na een topweekend heel moe terug naar
huis gaan.
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KETI

Vrijdag 2 maart stonden de Keti’s weer klaar om met hun fiets op
weekend te vertrekken. Maar plots werd België overspoeld door
een sneeuwbui! Last-minute werden zoveel mogelijk ouders
opgetrommeld om onze topketi’s en hun leiding een ritje naar de
scoutslokalen in Boutersem te bezorgen.
Het thema van ons weekend was toevallig sneeuwstorm dus
alle Keti’s waren hier op voorbereid met hun dikke skipakken.
Iedereen was laaiend enthousiast: “op weekend als het
sneeuwt? Dat hebben we nog niet meegemaakt!” We waren
dan ook heel blij toen bleek dat de sneeuw zaterdag was
blijven liggen. We maakten een gezellige winterwandeling in
onze skipakken en zochten naar een plaats om allemaal leuke
winterspelletjes te spelen zoals het vlaggenspel waarbij er
telkens twee nummers werden afgeroepen en die moesten per
twee de vlag winnen doordat één persoon op een poepslee zit
en de vlag pakt terwijl de tweede persoon de poepslee vooruit
trekt. Lachen geblazen!
In de namiddag was het tijd om een beetje op te warmen door
levensechte scrabble te spelen. Het team met het langste woord
wint. Ooit al van het woord ‘chocopotdekselsvervoerschip’
gehoord?
’s Avonds aten we lekkere spaghetti gemaakt door onze
lieftallige kookploeg Ben en Laurent.
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We sloten ons weekend af met een geweldige quiz. De Keti’s
waren duidelijk nog niet moe genoeg want na de muziekronde
besloten ze een mini fuifje te houden waarbij onder andere Lore
en Mart op de tafels begonnen dansen. Je merkt het wel: het
was een geslaagd weekend!
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ASPI
Op 2 maart was het weekend van de Aspi's gepland.
Jammer genoeg besloot het weer toen net om even tegen te
werken. De wegen waren besneeuwd en het plan om naar
de weekendplaats te fietsen werd afgelast. Met de hulp van
een aantal dappere ouders geraakten we toch allemaal op de
weekendplaats waar de pret kon beginnen.
Het thema van het weekend was de AA en het doel van de
leden (Bryan,Shenaya,Dylano en Geoffrey) (Barry kon jammer
genoeg niet mee :( ) was om samen over hun verslaving
heen te komen. Dit bereikten ze door een aantal stappen te
doorlopen.
Stap 1: Andere bezigheden zoeken.
Stap 2: Sporten om terug gezond te worden
Stap 3: Bezinningstocht om zichzelf terug te vinden
Stap 4: Herboren worden
Stap 5: Plezier is er ook zonder alcohol
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Aangezien het originele plan om met behulp van tips naar de
weekendplaats te geraken in de sneeuw was gevallen ;), werd
de avond gevuld met een leuke, kennisloze quiz om ineens stap
1 van het proces af te werken. Er kwamen verscheidene rondes
aan de beurt waarbij verschillende vaardigheden getest werden.
Zaterdag was het tijd voor wat meer actie. Onze marginaal
groepje trok de sneeuw in om wat aan hun conditie te werken
en speelden verschillende sporten in de sneeuw. Zo deden
ze hun eigen versie van curling, sneeuwvoetbal,...Dit moest
hun gedachten van de alcohol houden en hun terug gezonder
maken. Na een uitgebreid middagmaal was het dan tijd voor
de bezinningstocht. Zonder kaart werden ze op een locatie
gedropt en door samen te werken moesten ze proberen
terug te geraken. Deze tocht was de ideale gelegenheid om
even te bezinnen en over hun problemen te praten. Toen ze
terugkwamen was het tijd voor wat rust en ontspanning en
speelden ze wat gezelschapspelletjes tot het avondeten.
Na een heerlijke spaghetti Bolognaise gemaakt door onze
fantastische kookploeg, was het tijd voor een powernap van
5 minuutjes die er voor zorgde dat we vol energie herboren
werden. Geleid door Hanne, raakten we in een trance die na 5
minuten verbroken werd en die ons terug levendig maakte.
Daarna speelden we drankspelletjes, met water in plaats van
alcohol. Zo konden de Bryan,Shenaya,Dylano en Geoffrey zien
dat je geen alcohol nodig hebt om je te amuseren.
Dit was het einde van een geslaagd weekend dat net ietsje
anders liep dan gepland. Maar Bryan,Shenaya,Dylano en
Geoffrey: jullie hebben dat geweldig gedaan!
Meer foto’s van de weekend en evenementen zijn te
vinden op onze website!
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50
psssst Wally zat iop pagina 33.

SPELLETJES
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Lay-out:
Femke Merens
Tekstjes: alle leiding

