
De Kerst Tuimelaar



Dag	  chirolovers,

Binnenkort	  is	  het	  twee	  dagen	  geen	  chiro:	  op	  23	  december,	  omdat	  we	  dan	  de	  geboorte	  van	  Jezus	  vieren	  en	  eveneens	  

op	  30	  december	  dan	  trekken	  we	  allemaal	  op	  familiebezoek	  naar	  onze	  grootouders.	  Om	  toch	  een	  beetje	  chiro	  te	  

chiroleiding	  in	  de	  bar	  ’t	  klein	  Veloken.	  Een	  uitgebreidere	  uitnodiging	  volgt	  nog.

Gegroet,	  

de	  chiroleiding	  van	  kemzeke.



Ho! ho! ho! ouders en leden,

Ja beste ouders en leden, het lange wachten is gedaan, jullie moeten niet
meer elke dag horen “Mama/papa, vergeet de Sint en de Kerstman,
waneer komt de Tuimelaar?” Eindelijk is het zover. Enkele dagen
geleden heeft de Tuimelaarredactie mogen Skypen met de Sint en de
Kerstman tegelijkertijd (Santarklaas vergadering) en ze waren onder de
indruk van de Chirosfeer die er heerst onder onze leden.

De Kerstman was zelfs zo jaloers dat hij ons vroeg om een handje te
helpen, dit konden we natuurlijk niet weigeren. Daarom is het zondag
23 december geen chiro.

Kwam daar ineens op die Skype vergadering de nieuwjaarsman binnen-
vallen, en die wou ook dat we hem hielpen. Dat is niet verwonderlijk
want de nieuwjaarsman is helemaal zo bekend niet, maar hij wil dat
wel worden. Wel met onze hulp zal dat zeker lukken, het spijtige is dat
we daarom zondag 30 december geen chiro geven (ook om eens op
bezoek te gaan bij onze familie natuurlijk).

Om toch ook het contact met de ouders niet te verliezen worden jullie uit-
genodigd op onze barreceptie, 26 januari in bar ’t Klein Veloken.
Dit in een notendop want er de komende weken zal gebeuren, verdere
informatie over deze dingen vinden jullie verder in deze Tuimelaar, ook
kerstfeestjes en dergelijke worden besproken verderop.

Om het contact met de kinderen dan weer niet te verliezen moge jullie
het voorblad om ter mooist inkleuren. Uiteraard hangt hier een
leuk prijsje aan vast, het is immers de pakjesperiode.

Dit was het dan, geniet van de Tuimelaar en een gezellig Midzomernacht,

redacteur van dienst: eiaieeoo!



 
 
Het jaar 2012 loopt stilaan ten einde en daar staat 2013 al klaar. 
Volgende weken wacht ons een periode van feesten, gezellig samenzijn, 
nieuwjaarsbrieven lezen, cadeautjes krijgen, kortom  genieten. 
Deze weken is er geen chiro op zondag, maar geen nood, elke afdeling organiseert een 
eigen kerstfeestje, zodat jullie je vriendjes niet te lang hoeven te missen.  
Een uitnodiging hiervoor zal weldra in jullie brievenbus belanden. 
 
 
Onze kleinste afdelingen zijn de voorbije maanden blijkbaar zeer braaf geweest. Want op 
zondag 2 december kregen we hoogstaand bezoek. De Sint stond voor onze chirodeur! 
De Janussen en Speelclubbers kregen van de Sint en zijn 2 pieten een zakje snoepgoed 
en een cadeautje hopelijk waren ze hiermee zeer blij. 
 
 
Voor onze allergrootsten was het misschien een iets minder leuke periode, zij kregen 
namelijk te kampen met examenstress. Maar voor hun inzet worden ze beloond met 2 
weken vakantie. Waarin ze kunnen luieren, gaan feesten, gamen,  
 
 
Herinneren jullie zich nog Kristus Koning? Tuurlijk, zo’n plezante dag vergeet je niet 
zomaar direct. Degenen die er niet bij waren hebben wat gemist! Dus een dikke proficiat 
voor onze Aspiranten, want ze hebben hun uiterste best gedaan!!! 
 
Ook zijn de werken aan het nieuwe heem van start gegaan. Op dit moment staat de 
staalconstructie van de benedenverdieping al. Dus hebben we nu al een beetje meer 
zicht op, hoe groot het zal worden. Ben je benieuwd hoe het eruit ziet ga gerust maar 
eens een kijkje nemen achter de kerk, op het schutterswijken. 
 
Als we zo eens terugblikken op de voorbije maanden hebben we toch weer heel wat 
meegemaakt. 
Nu het nieuwe jaar eraan komt, rest mij nog 1 ding te schrijven. Laten we ons best doen 
om in 2013 er een even fantastisch chirojaar van te maken als 2012. En verder wil ik 
iedereen namens de ganse leidingsploeg een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 
wensen. 
 
We hopen jullie allemaal terug te zien op zondag 6 januari. 
 

      
          

 
                                                                                                 Feestelijke groeten, 

      
  Bram Wittock  
      
                       Groepsleider  



Kemzeke,  5  december  2012  

  

  

  

  

  

Beste  Chirovrienden,  

  

Goestink   is  het  Chiro-jaarthema,  voor  gans  de  Chiro  in  Vlaanderen.    Het  verwijst  naar  
goesting  hebben  in  Chiro,  maar  ook  naar   goe  stinken   en  zweten  voor  de  Chiro.  

Hoe  zien  we  dat  nu  in  Kemzeke  ?  

Dit  werkjaar  hebben  we   goestink   in  :  

-   Ons  feestjaar  :  60  jaar  jongenschiro  Juventa,  en  55  jaar  meisjeschiro  Hermelinde  is  
niet  niks.    We  zijn  onze  pioniers,  die  de  groepen  opgericht  hebben,  eeuwig  dankbaar.    
Zij  zullen  wellicht  met  plezier  zien  hoe  goed  beide  groepen  nu  draaien,  in  tijden  die  
toch  helemaal  anders  zijn  dan  toen.    Er  komen  een  hoop  feestactiviteiten.    Meer  
nieuws  hierover  vind  je  verder  in  deze  Tuimelaar,  en  op  de  website  van  Chiro  
Kemzeke.  
  

-   Ons  nieuwe  heem  :  je  zal  het  wel  al  gezien  hebben  :  het  heem  rijst  uit  de  grond  !    
Daar  hebben  we  echt   goestink   in  :  zin  om  het  zo  snel  mogelijk  in  gebruik  te  nemen,  
en   goe  stinken   van  de  druppeltjes  zweet  die  we  er  ongetwijfeld  nog  voor  zullen  
laten.    Volgende  zomer  zal  de  Bouwbarbecue  ook  de  inhuldiging  van  het  nieuwe  
heem  zijn  :    2013  wordt  dus  een  historisch  jaar  voor  Chiro  Kemzeke  !    Ook  de  ouders  
krijgen  zeer  binnenkort  nog  bericht  hoe  ze  een  steentje  kunnen  bijdragen.  
  

-   Maar  vooral  :   goestink   in  echt  samen  Chiro  maken.      Daar  is  het  hem  om  te  doen  !  
Plezier  maken,  samen  zijn,  vrienden  worden  en  blijven,  respect  voor  elkaar,  respect  
voor  mensen  en  dingen  rond  ons,  voor  de  natuur.    Dat  is  Chiro  !  

Intussen  wensen  we  jullie  allemaal  vredige  Kerstdagen  en  een  prettig  Nieuwjaarsfeest  toe.      

Goede  voornemens  nodig  voor  het  nieuwe  jaar  ?    

Gewoon   Goestink   in  Chiro,  daar  kom  je  al  een  heel  eind  mee,  zeker  in  het  volgende,    zeer  
speciale  Chirojaar.  

  

Jullie  Volwassen-Begeleider,  

  

Piet  

  





HOO – HOO – HOO beste 

speelclubbertjes , 

De winter is terug in het land, de sneeuw valt, 
snottebellen bevriezen , nen dikke frak, glijbanen 

 en zéér hoog bezoek van rare mannen uit verre landen. 

De eerste rare man is de sint: 

 
Deze oude wijze man heeft 2 december de chiro bezocht, 
en voor hij terug naar spanje vertrok heeft hij de leiders 
nog eens een briefje gegeven met een paar WENSEN , 
hij hoopt volgend jaar een paar nieuwe pieten te vinden 
omdat : 
 Lennert;  bijna zo sterk is als de sterkste zwarte piet! 

Tristan Descamps & Cesar de grootste rocksterren zijn ten aller tijd 

Jobbe,mattijs & Michael de beste voetballers zijn, en zo het wk kan winnen met de 
zwarte pietenploeg 

Noah: de zotste security-piet is, met zijn brede kas en gekke wapens 

Reguul & Jasper:de grootste dierenvrienden zjn , net wat zijn schimmel nodig heeft! 



Rinus & kasper en eliano: Omdat ze keer op keer, elke keer hun best doen dat ze 
bijna elk spelletje winnen 

Toon & tristan de pauw: de handigste harries ter wereld zijn, zij kunnen de sint 
helpen voor alle pakjes te maken! 

Siebe: de grappigste is, hij staat altijd klaar voor een geintje uit te halen! 

En uiteraard, er waren geen stoute speelclubbers dit jaar! 

Niet alleen de sint heeft ons een briefje gestuurd, maar 
ook de kerstman: 

 
Ondanks dat het 2 weken geen chiro is (23 & 30 december) geeft 
hij een schitterend kerstfeest : 

Datum: 28 december 

Locatie: Het jongensheem, Kemzeke 

UUR: 18h00 tot 21h00 

Nodig: 3 voor de kerstmaaltijd 

    Pakje van +- 5 

   Verkleed als: Kerstman, Rendier,kerstboom… 

   Warme kledij (muts, handschoenen,…) 

Ho-ho-ho, 

Sarne, Robert, Drets, Niels & Brent! 



Oh oh oh beste rakkertjes 
 
Ja, ja het is weeral december. En laat dit nu eens de favoriete maand zijn van de meeste 
kinderen. Want niet alleen sinterklaas komt door jullie schouw gekropen in deze maand, maar 
ook de Kerstman zal proberen binnendringen bij jullie thuis.  
 
Maar dankzij jullie supermegacoole leiders zal de Kerstman niet alleen naar jullie thuis 
komen. We hebben hem ook kunnen overtuigen om speciaal voor de rakkers nog eens naar 
Kemzeke terug te komen. En dit kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder een 
groot feest voor hem te organiseren. Jawel jullie voelen het al komen, HET KERSTFEESTJE. 
Jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd.  Wanneer dit doorgaat en om hoe laat zal jullie 
tijdig worden medegedeeld, zodat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn.  
 
Om jullie rakkertjes te overtuigen om naar de chiro te komen in plaats van met jullie nieuw 
speelgoed, dat jullie dan toch al beu zijn, te spelen. Zullen we al een paar van onze pats-
activiteiten die nog gaan komen al verklappen: 
 

 Als er genoeg sneeuw ligt, hebben we al enkele supercoole sneeuwspelletjes klaarliggen.   
 een modderbad in het gelaag. 
 natuurlijk komt er ook nog een rakkersweekend. Hierover zullen jullie ook tijdig op de 

hoogte van worden gebracht. 
En natuurlijk nog vele andere activiteiten, die we nog niet verklappen. 

 
Vele kerstgroetjes van jullie oh zo fantastische leiders 
 

Rien, Pieter, Cedric en Dries 







Gutentag! Beste Kerels,

Mijne Name ist madame snolS elieG. Ik kom van het verre Roemenië (dit alles
heb ik met een Ruskisch-Roemeens accent gezegd en geschreven, dus als u dat
nu niet in uw hoofd gelezen hebt met een Ruskisch-Roemeens accent dan stel
ik voor dat u van vooraf aan begint. En doe het snal Ja!) Goed, nu we allen
met hetzelfde accent denken kan ik verder vertellen. Ik kan jullie toekomst
voorspellen, of misschien ook niet. Dat valt af te wachten. Wat ik zeker wel kan
is een horoscoop voor jullie maken, dat is eigenlijk ook een soort voorspelling
maar dan wel een die niet moet uitkomen want ik geef er toch een draai aan.
Dat even terzijde. Ik heb met jullie hete dekhengsten van leiders eens gebeld
en ze waren zo vriendelijk jullie namen door te geven en ook een persoonlijk
voorwerp. Met al die voorwerpen ga ik dan onder de douche staan totdat de
visioeenoen, ah kak verkeerd geschreven, en ik vin dienen backspace nie, kak op
je dak jij ....

Ik ga wel verder hier, dus ik sta onder die douche tot de visioenen komen, en dan
schrijf ik die op uiteraard. Hieronder staan mijn bevindingen, toeval of niet maar
ik heb alleen maar visioenen gezien van hoe jullie toekomstige liefjes/scharrels
eruit zien en op welke speciale dag je deze zal ontmoeten. Dit document heb ik
ook betoverd, zodat jullie en alleen jullie mijn visie op jullie liefjes/scharrels ook
kunnen zien. De heetste van jullie leiders zal dit regelen, en als het de heetste
niet is dan toch de snuggerste.

Roel! jij zal iemand tegenkomen met een lijf zo heet dat de omstaanders smelten
wanneer ze in haar buurt zijn. Alleen jij kan eraan weerstaan. Dit is natuurlijk
een nefaste situatie want zo kan je niet naar andere meisjes hun troeven kijken
want ze smelten allemaal. Maar dat doet er nu even niet toe. Je zal deze
schoonheid tegenkomen, hoe kan het ook anders, op secretaressedag. Toevallig
komt ook Jonas Braem een meisje tegen op secretaressedag. Zij is dan weer van
een ander kaliber, het meer uitbundige type en minder aan regels gebonden type.
Je zal je het best met haar kunnen verbinden via sms, het is immers een sms .

Alle sexyness komt gelukkig niet op dezelfde dag. Jonas en Sam zullen hun
mokkels tegenkomen op het volleybaltoernooi van schèlen andré. Jullie moeten
wel voorzichtig zijn hoor jongens, Jonas’ meisje is nogal “elektronisch” en Sam’s
meisje kan niet van de ballen afblijven. Die volleybalmeisjes toch. Onverwachts
zal ook Parcifal jullie komen aanmoedigen op dit toernooi, aan deze jonge bink
kunnen zelfs die religieuze nonnen, die toevallig ook meedoen aan het toernooi,
niet weerstaan. Pas wel op Parci, eens je zo’n goddelijke schuur in brand zet
krijg je ze niet meer geblust.

Sverre en Viktor zullen hun vlammetjes tegen het lijf lopen, hoe kan het ook
anders, op de tweejaarlijkse redhead-conventie. Die conventie en hun verlangen
staat in lichterlaaie van erotiek. Met roodharige meisjes moet men echter
oppassen, er zitten vele valsaars tussen. Steeds eerst controleren of het wel
echte rosjes zijn, vooral Sverre zal daarvoor moeten uitkijken.



Jullie weten allemaal dat Siebren en Aaron in het weekend al eens “geen tijd
hebben”. De reden hiervoor is dat ze hun lekker ding al ontmoet hebben. Alleen
lukt het beide jongens nog niet om met de prijzen te gaan lopen. Ik zal enkele
tips verscha!en. Siebren, je gaat elke zaterdag fietsen met dit meisje, zelfs in
dit koude weer draagt ze amper kleren om met jou te gaan fietsen. Niet veel
meer achter zoeken, gewoon omver en .

Aaron, jij bent al enkele keren mee het veld op geweest, wij dachten dat je
ging voor de landbouw-machinerie, maar eigenlijk ga je voor het meisje. Echter,
je gevoelens voor haar alleen zullen niet volstaan. Enkel door je liefde voor
machines en die voor haar te combineren zal je haar kunnen veroveren. Zij
heeft immers ook een boon voor zware machinerie.

Berend en Jonathan. Door een onverwachts toeval belanden jullie samen op
het Midzomernachtfeest in Finland. Hoe jullie daar samen terecht zullen komen
laten we even in het midden, het heeft iets te maken met omter verst varen
met de kano. Maar daar zullen jullie leiders wel meer over vertellen als de tijd
daar rijp voor is. Daar toegekomen zullen jullie merken dat alle mannen in
Finland gevlucht zijn naar Zuid-Afrika. Dit is op zich zeer goed nieuws, zo is de
lekker-ding/Berend-Jonathan verhouding optimaal. Ze zullen zich op jullie hete
body’s storten als gekkinnen. Net op tijd kunnen jullie ontkomen met alleen de
mooiste twee van allemaal.

Het laatste visioen dat tot mij gekomen is in de douche betreft Gerben en Stijn.
Beiden zullen een reis ondernemen naar het verre Azië. Om daar de Aziërs
pattatten te leren planten in plaats van rijst. Het zal niet lang duren of Gerben
komt daar een meisje tegen waar hij onmiddelijk smoorverliefd op is. Het meisje
zal als maar kan zijn, ze werkt immers op de vochtige rijstvelden.
Uiteraard, zo snel als Gerben dat meisje ziet, nog sneller is Stijn er om zijn been
te breken. Er zal niks anders opzitten dan jullie te begeven naar het ziekenhuis.
Het meisje dat Stijn’s gebroken benen (ja onderweg naar het ziekenhuis zal hij
zijn andere been ook breken) verzorgt zal zijn stoutste verwachtingen overtre!en.
Zo beste Kerels, ik hoop dat deze voorspellingen vruchten mogen afwerpen.

Voor de aandachtige lezer, er zijn enkele stukjes gecensureerd in de tekst, ook
hebben jullie nog geen vervisualisering kunnen zien van de visioenen. Dit is
bewust zo gedaan, enkel de Kerels zullen hiertoe toegang krijgen.

Nog veel plezier toegewenst jongens, veel liefs,

madamde snolS elieG



Het aspi-letter-sudoku 
Beste aspiranten, nu KK helemaal voorbij is en jullie 

wellicht met studeren of iets anders bezig zijn, 

hebben we voor jullie de ideale ontspanning gevonden, 

namelijk het enige/echte aspi-letter(A tot i)-sudoku . 



De bedoeling van het spel is de sudoku op te lossen 

door de bovenstaande prentjes uit te knippen en te 

plakken op de juiste plaats. Er valt ook iets te 

winnen, de eerste en tweede aspirant die de oplossing 

doorstuurt/geeft aan leider pollie, krijgt een 

verrassing die zeer ZEKER de moeite waard is!!! Er is 

ook een keerzijde van de medaille. Wie als laatste of 

zelfs niet de oplossing doorstuurt/geeft, zal moeten 

schrijven in ons poëzie-boek. We hopen jullie allemaal 

zo snel mogelijk terug te zien en wensen jullie veel 

succes met de examens. 

 

Daan, Wittock en Pollie 




