
KERSTTUIMELAER 2019 
 



Gegroet leden, leiding, ouders en chiro symphatisanten 
 
Nu dat de sint geweest is en de kerstman aan de deur staat, loopt ook het oude 
jaar bijna ten einde. Het was een bewogen chirojaar vol spannende en 
uitdagende activiteiten. Zo hielden we opnieuw een geslaagde openluchtfuif, 
een gezellig chirobal en tal van zondagen vol spelplezier. Bij een jaarwissel 
kijken we niet alleen terug naar de mooie momenten van het voorbije chirojaar 
maar ook naar de vooruitzichten van het nieuwe jaar en de eindejaarsfeestjes 
die er voor elke afdeling nog aan zitten te komen. 
 
Elke afdeling organiseert namelijk een kerstfeestje en daarvoor moeten jullie 
best eens doorheen de tuimelaer bladeren. Hier vinden jullie al info omtrent 
wanneer het feestje is, wat je moet meenemen en tot hoelaat het feestgeruis 
zal doorgaan. Hopelijk kunnen we op deze manier het jaar in schoonheid 
afsluiten. Ik raad ook aan om aan de achterkant van de tuimelaer de agenda 
goed door te nemen. Zo weten jullie zeker wanneer de laatste chirozondag is 
dit jaar en kunnen jullie aanstippen wanneer er chiroactiviteiten gepland staan. 
 
Namens mij en de volledige leidingsploeg danken wij jullie voor jullie 
engagement het voorbije jaar en wensen wij jullie een prettig kerstfeest en een 
gelukkige nieuwjaar!  
 
 
Grtzz Roel 
 

 



Beste Kerstmannen, elfjes en rendieren. 
 

Het einde is weeral in zicht. 

De feestdagen komen er aan. 

Donkere dagen, gezellig aan de stoof. 

 

Dus op de Chiro is het tijd voor de kerstfeestjes. 

Kijk dus zeker goed op je afdelingspagina. 

Dat u het zeker niet moet missen. 

 

De voorbije maanden zijn er ook al enkele zeer geslaagde activiteiten geweest. 

De openluchtfuif was weeral top, mede door het mooie weer. 

Het Chirobal werd in goede banen geleid door onze eigen Paters en Nonnen. 

De pannenkoeken waren overheerlijk, bedankt ouders. 

En Kristus Koning werd een beetje aangepast, de drie jongere afdelingen sloten aan 

tijdens het middageten. Dit bleek een succes te zijn, als je de opkomst bekeek. 

 

Dus aan iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbije activiteiten, bedankt. 

 

Aan zij die aanwezig waren op één van die activiteiten, ook bedankt. 

 

Maak er samen gezellige feesten van, 

en hopelijk tot volgend jaar. 

Groeten Tim 
 

 

 

 

 



HO HO HO beste janussen! 
 
 
Via Comet, één van mijn rendieren, heb ik vernomen dat jullie mijn 
goede vriend Sinterklaas warm en goed ontvangen hebben! Dat nieuws 
maakt mij, de Kerstman, zo gelukkig, dat ik jullie daarom ook van harte 
welkom wil heten op mijn Kerstfeest! Ja ja, je hoort het goed, een heus 
kerstfeest! 
 
Op het einde van het jaar, tijdens de weekjes vakantie, zijn er altijd vele 
familiefeesten, waarbij veel gegeten en gedronken wordt. Aangezien de 
leiding en ikzelf vinden dat de chiro ook één grote familie is, vieren ook 
zij feest! Bij deze nodig ik alle janussen uit op maandag 23 december op 
de chiro. Het feestje zal namelijk doorgaan van 17u00 tot 20u00. 
 
Het enige wat je mee brengt, is 5€ voor de catering, jezelf (liefst zo 
feestelijk mogelijk verkleed) en een cadeautje van ongeveer 3€. 
 
Indien je aanwezig kan zijn (wat je dus best eens aan je mama en/of 
papa vraagt), laat dit dan zeker zo snel mogelijk aan jullie leiders (via 
Whatsapp) weten, zodat ze de catering op de hoogte kunnen brengen! 
 
Aangezien de mama en/of de papa toch in hun agenda aan het kijken 
zijn, laat ze dan ook alvast 20, 21 & 22 maart aanduiden. Het is voor jullie 
namelijk dan een heel belangrijk en spannend weekend, want dan is het 
janusweekend! Het thema mag ik helaas nog niet verklappen, maar ik 
ben er zeker van dat niemand van jullie het zou willen missen! 
 
 



Hoi hoi hoi, beste speelclubbertjes 
 
Jaja potjandorie miljaar, het chirojaar gaat weer eens goed vooruit! Na de mooie nazomer en 
kille herfst staat nu een gezellige winter jullie te wachten. Voor we verklappen wat we allemaal 
in petto voor jullie hebben deze winter, blikken we nog eens terug op alle coole momenten 
die we dit jaar al meegemaakt hebben met de speelclub.  
 
Zo gingen we in het begin van het jaar gaan zwemmen bij 
leider Roel thuis om het jaar direct te starten met een 
frisse start. 
 
Nadat we volledig proper waren na het zwemmen, bewees 
de speelclub dat ze zeker ook niet vies zijn van wat modder 
door met zen allen het zwijn uit te hangen in het gelaag in 
stekene.  
 
De speelclub bewees ook dat ze instaat zijn om zelf eten te 
maken buiten op een vuur. Zo genoten we samen van de 
beste pompoensoep uit gemaakt tijdens halloween. 
 
Aan zoveel leuke momenten willen we natuurlijke een leuk 
vervolg breien. Daarom hebben we een gigaleuk 
kerstfeestje voor jullie in petto op 29 december van 18u 
tot 21u. Dan bouwen we samen met de kerstman een leuk 
feestje met een hapje en een drankje. De kerstman heeft 
wel nog een klein lijstje doorgegeven met dingen die jullie 
moeten meenemen. 
 

• 5 euro voor een heerlijke maaltijd 

• Verkleedkleren in thema kerst 

• Een cadeautje ter waarde van  ± 3 euro 

• Goed humeur 
 
Tot binnenkort en fijne feestdagen gewenst van jullie 
stoere en knappe leiders 
 
Roel, Matisse en Giel 
 
 

 
 
 



Ho Ho Ho beste RAKKERS.  
 

 

 

 

De kerstvakantie is alweer in aantocht en 

jullie leiders hebben deze week een 

uitnodiging gekregen van niemand minder als 

de kerstman. Jullie samen met de leiders zijn 

allemaal uitgenodigd op een heus 

kerstfeestje op 20 december in het chiroheem. 

De kerstman nodigt ons uit om van 18u tot 21u 

samen met hem er een super vet feestje van te 

maken.  

Wat mee te nemen  

5 euro voor het heerlijke eten  

Een cadeautje van max 5 euro  

Tot snel 

Grtzz jullie leiding  

Larry,bolman,ceriel,borre 



Beste toppers 

 

bij een nieuwjaar horen wensen 

vol kameraadschap, spelplezier en amusement, 

vooral dan voor die echte chiromensen 

een hoogtepunt van ’t weekend 

 

bij een nieuwjaar horen wensen 

alle zondagen zijn een festijn, 

vooral dan voor die echte chiromensen 

bedankt om er al die dagen bij te zijn. 

 

bij een nieuwjaar horen wensen 

de leiders brengen u nog toffe momenten genoeg 

vooral dan bij die echte chiromensen 

zo hechten we een toffe ploeg. 

 

bij een nieuwjaar horen wensen 

liefst vol modder in u gezicht 

die breng ik je het beste 

aan het gezellige kampvuurlicht 

 

bij een nieuwjaar horen wensen 

heel persoonlijk en speciaal, 

voor jullie toppers ’t allerbeste allemaal !!! 

Dit jaar wordt ideaal!!! 

 

1 januari 2020 

Jullie kapoenen Marc Gerben en  Parci 

 

SAFE THE DATE: 

Kerstfeestje 21 december om 18 u verzamelen we verkleed als jezus , maria of de 

dieren in de kerststal . Wat nemen we mee goede dikke warme kledij en als het 

regent regen jas , 5 euro voor het heerlijke avond maal en een klein cadeautje 

voor elkaar van ongeveer 3 euro 

 

Wafeltjes verkopen:  voor onze kas te spijzen gaan we wafels verkopen dit gaat 

gebeuren  zaterdag 1 februari 2020. Verdere info volgt nog. 

 

Gewest weekend : voor die gene die dit niet kennen dit is een weekend voor alle 

toppers en tippers van ons gewest reinaertland . Dit is mega super vet tof en de 

moeite om bij te zijn dus hou het weekend van  14-15-16 februari 2020 ook 

maar vrij . verdere info volgt ook hierover nog.  
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigmdPaq5fmAhXwzIUKHcXaDqYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.depositphotos.com%2F171936816%2Fstockillustratie-gelukkig-nieuwjaar-citaat-vector-tekst.html&psig=AOvVaw3W3ov2YZWBPFe3wRsI3Nxp&ust=1575389049808693


Geachte Kerels 

Zoals jullie wel weten is het binnenkort de meest gezelligste tijd van het jaar, voor de katholieken 

toch onder ons. Het is binnenkort namelijk kerstmis, hoera!! Dan vieren we de geboorte van onze 

Messias Jezus Christus, dé verbintenis tussen God en mens. Maar niet iedereen kan meegenieten van 

onze kerstvreugde. Er is namelijk nog een monotheïstische godsdienst die nog wacht op de komst 

van hun Messias: namelijk de moslims. 

Om deze mensen toch een hart onder de riem te steken, verplaatsen we ons 580 jaar verder in de 

geschiedenis. Dit is de moment dat de Messias van de Moslims geboren wordt… 

Yusuf, een eenvoudige 3D-printtechnicus, zit samen met zijn vrouw in een sjieke villa in de Sahara 

woestijn. De wereld is overbevolkt dus konden ze hun luxueus paradijs enkel opbouwen in de 

woestijn. Oumnia, de vrouw van Yusuf, is namelijk de dochter van Koning Zorgëirt. Deze man is de 

koning van Choresta, wat vroeger het Midden-Oosten heette.  

Oumnia is sinds negen maand onbevlekt ontvangen door de heilige geest. Eerst geloofde Yusuf dit 

niet, maar mits dat ze geen buren hadden in honderden kilometers, kon hij niet anders dan zijn 

vrouwtje te geloven. (Ook moest hij anders opzoek naar een andere mega rijke vrouw.)  

Op de nacht van de geboorte van het kind, kon Yusuf de dokter van wacht niet bereiken, want de wifi 

lag plat. Oumnia begon te panikeren, wat moest ze doen zonder wifi, haar aardbeien zouden kunnen 

verdorsten op farmville. Yusuf had een idee, hij zou de laser van op het dak doen schijnen. Dit zou de 

mensen van mijlen ver hun aandacht trekken en zo zouden ze eventueel wat 899G(betere versie van 

het nu bestaande 4G) kunnen schenken aan het koppel zodat Oumnia haar aardbeitjes niet zouden 

uitdrogen, want wat ben je nu met uitgedroogde aardbeitjes op farmville. NIKSS! Rien de testicle! 

Yusuf had nog maar net de laser aangestoken of er klopte al iemand op de deur. Het waren 2 van-

her-en-der’ders (van-her-en-der’ders zijn personen die kamelen, schapen en dieren vervoeren. In het 

jaartal 2600 a.c. zijn er namelijk al portals, maar het vervoer van dieren is moeilijker dan het vervoer 

van mensen. Een dier moet steeds 1 per 1 door de portal gaan en dit kan enkel met een persoon 

erbij. Vandaar dat je het woord herder er nog in hoort). Er waren net wat woestijnkonijnen 

uitgebroken, en ze waren er naar opzoek toen ze deze enorme villa zagen. Yusuf deed open en de 

van-her-en-der’ders vroegen of Yusuf nen paarse slushpuppy hadden voor de 2 werklieden (in de 

toekomst heeft iedereen slushpuppymachines). Yusuf nodigde hierop, als een goede moslim, de 

heren uit naar binnen en begeleidde hen naar de woonkamer. Hier lag Oumnia in de zetel van haar 

homecinema, met in haar armen… een meisje. De  van-her-en-der’ders voelden meteen dat dit de 

nieuwe Messias was, en stortten zich op hun knieën neer. Ze begonnen het kind te aanbidden. 

Yusuf kwam vloekend de woonkamer binnen, en zei: “*%#@&<µ`, de melk is op nu kan ik geen 

slushpuppy maken”. Iedereen keek op en een van de heren nam zijn portalgun, opende een portal en 

bracht een koe de living binnen. Hierop nam Yusuf de spenen van de koe beet, en God zag dat het 

goed was. 

Na dat iedereen zijn slushpuppy ontvangen had, ramde er nog iemand op de deur. Het waren de 3 

robots uit het westen. Deze figuren hadden een laser gezien aan de hemel en hadden hem gevolgd. 

De laser eindigde boven de villa dus wisten de drie robots dat het daar te doen was. En mits dat die 

mannen toch nen dag vrijaf hadden en niks op de planning hadden staan leek het hen een goede tijd 

besteding. De robots hadden elk een cadeau bij voor de Messias: de eerste robot gaf hem wierook, 

omdat zijn huis wat naar zweet rook, de tweede robot gaf de hem een varkentje omdat ze dat toch 



eens moesten proeven en de derde robot gaf de kleine Messias een draagbare hotspot zodat zijn 

ouders nooit meer zonder internet zouden zitten. 

Eind goed al goed.  

Het varkentje werd die avond nog gekeeld en er werden heerlijke stukken vlees op den BBQ gelegd. 

Al bij al was het een verschrikkelijk saaie avond want iedereen was een boomer en zat te veel op zijn 

gsm.  

Nu jullie het verhaal kennen van de geboorte van de Messias van de Moslims, zouden we een feestje 

willen geven voor deze gelegenheid.  

Op 21 december plant de leiding een feestelijkheid. Op deze party is het de bedoeling dat jullie jullie 

verkleden als een van deze personages uit dit verhaal. De rest van de info volgt nog. Hopelijk 

kunnen jullie allemaal aanwezig zijn. 

Tot dan! 

Aaron, Gustaaf en T 

  

 



Wasssuuuuuuuup Boomers 
 
Het is weer bijna kerstmis en wat betekend dat? 
Kerstfeestje ajaaaaaaa!!! Ik hoor jullie al denken, 
“leider waar zal dit kerstfeestje doorgaan?”. 
Helaas leden, dit gaan wij nog niet verklappen 
maar we kunnen jullie wel al zeggen dat het mega 
graaf gaat zijn. “Maar leider, wanneer gaat dit dan 
doorgaan?”. Ah jongens, het zal doorgaan op 
vrijdag 20 december. We spreken af om 19u aan 
de kerk van Kemzeke en komen pas de volgende 
dag terug.  
 
 
Wat moeten jullie meenemen? 

• Slaapzak 

• Slaapmatje 

• Genoeg geld want we zijn geen 
krabbers  

• Mega gare kerstkleren 

• Je stoute schoenen 
 
 

 
Wij kunnen al niet meer wachten, jullie ook niet? Ale we zullen jullie al een 
stiekeme tip geven van waar we naartoe gaan xoxo 
 

 
- 50,15% van de populatie zijn vrouwen (huplaaaaaaa) 

 
  

 Het is hier ergens.  

 

 

Voor de rest wensen we jullie nog een 

heel goed rapport en tot in den draai eh.  
Grtz. Raf & Shagger 

 

 

 

 

  ‘Draai’ 

    hihi 



Kalender 
29/12        Geen Chiro 

05/01        Geen Chiro 

14/02 -16/02       Gewestweekends 

06/03           Kaas & Wijn 

07/03       Halveliter Fuif 

 
 


