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Beste lezers,
Ook nu zijn we met onze volledige leidingsploeg beginnen schrijven om u
een flits vol leesplezier te kunnen bezorgen. Het werkjaar is nu
ongeveer drie maanden bezig en we hebben allemaal al massaal veel
plezier beleefd. Er hebben al een groot aantal chiro-activiteiten
plaatsgevonden dus is er materie genoeg om over te schrijven in deze
editie van onze kerstflits.
Wij zijn enorm blij u te mogen melden dat we dit jaar een echt
recordaantal leden hebben. We zijn met 190 leden, 27 leiding en 3
VB’s.
Jullie vragen zich waarschijnlijk af van waar komen de 3 VB’s? Wel we
hebben het grote genoegen om Petra Coppens te mogen
verwelkomen als nieuwe volwassen begeleidster. Petra wordt nu
opgeleid door Piet, die ons geleidelijk aan zal verlaten. We willen langs
deze weg dan nogmaals een dikke merci zeggen aan Piet voor alles
wat hij voor ons gedaan heeft. Petra en Tom zullen dan het nieuwe VB
koppel vormen.
Zoals we al zegden is het werkjaar al een eindje bezig en beleefden we al
heel wat activiteiten. Zo was er de toch wel geslaagde pastakaarting
en was er een cowboy en indianen bedankingsfeestje voor alle
chiromedewerkers. We zijn ook met zijn allen gaan zwemmen in
Menen en als laatste, maar natuurlijk ook niet onbelangrijk, kregen we
de Sint op bezoek die ons een zakje lekkers bezorgde.
Er volgens weliswaar nog heel wat chiro-activiteiten: afdelingsweekend,
fuif, groepsfeest en hespenspit, dropping, kamp en nog veel meer.
Alle data en info is te vinden achteraan dit boekje maar eveneens op
onze website (www.chirostine.be). Op deze website zijn eveneens
foto’s en belangrijke mededelingen te zien.
Dan staat er ons nog 1 iets te doen, jullie zalig Kerstfeest en gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
Daan & Siebert

Dag allerliefste zwoebers!!
Hier is hij dan: De Kerstflits. Dit wil zeggen dat de winter voor de
deur staat. Vinden jullie dat leuk? Het is natuurlijk niet zo leuk
als het regent of enorm veel waait, maar misschien valt er dit
jaar wel eens een gigantische pak sneeuw uit de lucht. Als we ‘s
morgens uit ons bedje kruipen en door het raam kijken, zal er dan een
prachtig sprookjesachtig sneeuwtapijt liggen. We kunnen dan een grote
sneeuwman maken, met de slee spelen, gaan schaatsen, de kerstboom versieren, met
sneeuwballen gooien en dus eigenlijk gewoon heel veel sneeuwpret beleven.
Wanneer jullie dit artikel lezen, zal de Sint al geweest zijn bij jullie thuis. Hebben jullie veel cadeautjes,
snoep, picknickjes… gekregen? Wij zeker en vast. Nu is Sinterklaas alweer vertrokken met zijn
pieten naar zijn groot kasteel in Spanje. Maar niet getreurd!!!! Er komt alweer een nieuwe heilige
man naar ons: De Kerstman. En dat wil zeggen: nog meer cadeautjes.
Maar vóór jullie opnieuw pakjes krijgen, zullen jullie eerst nog jullie proefwerkjes moeten maken. Wij
wensen jullie alvast zeer goede punten toe, zodat jullie kunnen genieten van de kerstvakantie die
daarop volgt. Wat gaan jullie dan allemaal doen in die vakantie? Hopelijk veel studeren en jullie
huiswerkjes maken… Euh, ik bedoel spelen met jullie nieuw speelgoed. En dat 2 weken lang!!!
Jammer genoeg zal er ook geen chiro zijn tijdens de vakantie. Ooooh! Ook niet op 8 januari, want
dan moet jullie allerliefste leiding studeren voor hun examens. En dat vinden we absoluut niet
leuk. Op 22 januari zal er zelfs iets heel speciaal gebeuren. Dan zullen jullie geen leiding krijgen
van ons (oooh), maar van de aspi’s of van jullie ouders.
En er staat ook nog een hééél belangrijke activiteit op het programma. Wie heeft er zin in een heel
weekend spelen, onnozel doen, slapen in een veldbed naast je beste vriend of vriendin, lekker
eten…? Hebben jullie daar zin in? Hopelijk wel, want daarvoor hebben wij ons Zwoeberweekend
gepland!! Dit valt op 20-21-22 april. Alles wat je verder nog moet weten, zullen we jullie later nog
vertellen.
Kortom, je zal je zeker niet vervelen in !

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar vanwege jullie leiding
Simon, Ietse, Jordy, Annelore en Wannes

LIEFSTE SPEELCLUBBERTJES,
Hier staan wij weer met ons briefje klaar,
om vooruit te blikken op het nieuwe jaar.
In februari staat er het ledenweekend voor de deur,
daar verwachten we alle speelclubbers met een goed humeur.
In 2012 zullen de leiders en leidster jullie zeker niet vervelen,
want we gaan ook in het nieuwe jaar veel leuke spelletjes spelen.
Vele groeten van jullie allerliefste leiders en jullie enigste leidster
Jamie
Siebert Niel Elise Jonathan

Yoooooooo Rakwi’s
Tis hier een feestje in mijn hoofd… Daarom zal ik toch moeten beginnen met jullie een Zalige
Kerst en Nieuwjaar te wensen!  PARTYYYYYYYYY 
Jaja, eindelijk hebben jullie al dat zweet van jullie voorhoofd geveegd (het begon ook wel een
beetje te stinken), nu moeten jullie namelijk niet meer zweten, want jullie proefwerkjes
zijn gedaan en nu hebben jullie een welverdiende vakantie!
Eigenlijk moet ik toegeven dat ik eventjes (heel eventjes maar hoor) gelachen heb met jullie
omdat jullie proefwerkjes hadden en wij niet. Hi-hi-hi
Maar nu is het gedaan met dat harde werk en kunnen jullie alle stoom afblazen.
MAAAAAR…. Niet teveel energie verspillen hé, want na die 2 weken beginnen wij terug aan
een

reuze

rakwigroenchirojaar 2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dus hou wat energie over hé gastjes, want we hebben nog heel veel voor jullie in petto
:::::::::: het mega-groene rakwiweekend, het groepsfeest, hespenspit, de dropping,
daguitstap ENNNNNNN

Soit, daar mogen we nog niet te veel aan denken, want eerst hebben we nog vele super
zondagnamiddagen die moeten komen! 
Oké, nu wordt het ook eens tijd dat jullie ook met ons mogen lachen hé

(ik ben er zeker van dat de

helft nu al een duvelsmoeletje trekt! Omdat ze het fijn vinden dat ze eindelijk eens mogen lachen met ons!)

Ewel hé, wij hebben veel aan jullie gedacht als jullie proefjes hadden hé, en wij willen nu dat
jullie het zelfde doen als wij ‘blok’ hebben… Wij hebben maar in januari examens. Ja,
jullie mogen nu eens met ons lachen……………………………………………………….
Genoeg gelachen? Nog niet? Ssst gastjes, tis goed… Oké, gaan jullie niet luisteren?
Ewel dan los ik het zo wel op LUISTER GOED!!! 

Vele kusjes van jullie lieftallige leiding!

OoOoOoOoOoOoOoOTITS!!!
Hopelijk zijn jullie allemaal superbraaf geweest dit jaar,,
Waaaant..
De heer Sinterklaas komt naar België!
Genoeg geleuterd! Voor diegenen die straks examens hebben, heel veel succes
gewenst! Voor diegenen die geen examens hebben, geen veel succes gewenst!

Genoeg geleuterd! Zoals jullie weten, is jullie supercoole
leiding druk bezig met het regelen van het weekend van
jullie leven! Voor de lieve kindjes die niet weten wat we hier mee
bedoelen, zal ik dit even duiden. Dit jaar gaan we samen met
alle ooootits van het gewest op weekend. Meer info volgt
hieromtrent!
Genoeg geleuterd! Vanaf heden is het best mogelijk dat er komende werkingen eens
een nieuw gezicht tussen de leidingsbende komt opdagen. Dit heeft te maken met
het feit dat ook wij (ja wij gaan ook nog naar school) ook examens hebben. Enkel
onze lieve vriend CHiofAnie Breine is in het werkveld getreden. Bij deze succes aan
onszelf! Danku!
Genoeg geleuterd! Nog eventjes vermelden dat wij, leiding van de oootits, er unaniem over
hebben beslist dat jullie een SUPERBENDE zijn om leiding aan te geven! Doe zo verder!!

We wensen jullie een Prachtig Kerstfeest en een Zeeer Gelukkig Nieuwjaaar!
De OOOOtitleiding!

Dag
Tofste keti’s!
Alles goed met jullie?
Hier opnieuw een flitsartikeltje
van jullie megafavorietste leiding.
De kerstvakantie met zijn gezellige warme
feestdagen staat weer voor de deur.
Na heel wat
zwoegen en zweten op jullie examens is het eindelijk tijd
voor wat ontspanning! Hopelijk is iedereen van jullie content met
het bekomen resultaat! Wij zijn alvast trots op jullie! We zitten trouwens
ook halverwege het chirowerkjaar … jaja, het gaat snel, maar niet getreurd…
vele megadeluxe activiteiten volgen nog!
Denk maar aan de 24-uren, ons ketiweekend, het gewestweekend en on the top of the bill
Het CHIROKAMP. Jullie zien, er staat nog heel wat op de agenda. Verder kunnen we jullie enkel nog
een vrolijk kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
wensen van jullie allerliefste
ketileiding: Jan, Pieter, Eva en Matthijs

Allerliefste Aspis (ja we zien under geirn)
Het is inmiddels december geworden en dus is het tijd voor ons 2e flitsartikel.
We hebben ondertussen al nen hoop bjeestige werkingen achter de rug.
Met dank aan ene Celine Nollens die het spel genaamd "Ninja" introduceerde.
Ook zit de helft van het werkjaar er al bijna op, maar niet getreurd.
Der staan nog een paar bjeestige activiteiten op jullie te wachten.
 Midweek
 Weekend (4-5-6 mei)
 Aspigewest weekend (27-29 april)
 24u
 …
 Variant ninja?
Hopelijk hebben de meeste onder jullie al goede examens afgelegd.
Wij moeten er helaas nog aan beginnen (behalve saïn dan toch).
Wij zullen jullie dus helaas een paar werkingen moeten missen (ooh )
En nu genoeg gezeverd,
We wensen jullie een spetterend eindejaar, zalige kerstfeesten en goede rapporten.
Ladies and gentleman, we present you our ninja crew:

Wist je dat?
Wist je dat?
 Het deze winter nog altijd niet serieus gevroren heeft?
 Dit al kan veranderd zijn wanneer dit boekje uitgedeeld wordt?
 Het vorig jaar al ferm gesneeuwd had in november?
 Sinterklaas zijn sneeuwbotten dus niet heeft moeten uithalen?
 De Kerstman dit misschien wel zal moeten doen?
 Hij dit waarschijnlijk niet erg zal vinden?
 De Kerstman ook iedere dag mosterd op zijn gezicht smeerde?
 Ergens in deze Flits staat waarom hij dit deed?
 Jullie het antwoord dus maar moeten zoeken?
 We op Kerstmis de geboorte van Jezus vieren?
 Hij eigenlijk ergens in maart geboren is?
 De eerste christenen 25 december gekozen hebben omdat dit
overeenkwam met het Romeinse feest voor de kortste dag van het jaar?
 Dit misschien maar beter is zo? (Het zou nogal belachelijk zijn al die
kerstbomen in maart te zien staan)
 De Duitsers de eersten waren om een kerstboom te plaatsen?
 De eerste kerstkaartjes in 1840 werden verstuurd?
 De Kerstman voor Ghanezen (inwoners uit het Afrikaanse land Ghana)
niet uit Lapland komt, maar zijn pakjes meeneemt vanuit het oerwoud?
 Een 44-jarige elektricien uit Engeland al 14 jaar lang iedere dag Kertmis
viert?
 De zotten de wereld nog niet uit zijn?
 De Kerstvakantie voor de meeste leiding helaas geen vakantie, maar
blokperiode is?
 Jullie dus waarschijnlijk soms leiding zullen krijgen van nieuwe (of ook
wel oude) gezichten?
 Wij daarna alle opgekropte energie zullen moeten zien kwijt te spelen?
 De werkingen dus weer übermegacool zullen worden?
 Ik nu helaas wel moet verder leren  ?

Data Chirojaar 2011-2012
Zondag 18 december

kerstevocatie + kerstflits

Zondag 15 januari
Zondag 22 januari

uitdelen blaadjes pannenkoeken
aspi-/ouderwerking

3-5 februari
10-12 februari
Zondag 19 februari
Vrij-/zaterdag 24/25 februari

speelclubweekend
keti-weekend
uitdelen pannenkoeken
leidingsfuif (exacte datum nog vast te leggen)

Zondag 4 maart
Vrijdag 9 (16) maart

leidingsswitch
dropping

Zondag 1 april
Zaterdag 14 april
Zondag 15 april
20-22 april
27-29 april
27-29 april
27-29 april
27-29 april

paasflits
groepsfeest + begin 24-uurs
hespespit + einde 24-uurs
zwoeberweekend
rakwi-weekend
fiets t-ling (titogewestweekend)
keti-gewestweekend
aspi-gewestweekend

4-6 mei

aspi-weekend

Zondag 24 juni

laatste werking :’( + eindflits

Zaterdag 7 juli
Zondag 15 juli
Maandag 23 juli
Zaterdag 28 juli
Donderdag 2 augustus

Geen chiro
Zondag 25 december
Zondag 1 januari
Zondag 8 januari
Zondag 26 februari
Zondag 25 maart
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 27 mei

daguitstap
kampmis
vertrek kamp
bezoekdag
terugkeer kamp

Op de koffie met .. het rendier van de Kerstman!
Dit jaar hebben we de speciale gelegenheid gekregen om iemand te interviewen, en niet zomaar
iemand! Het rendier van de Kerstman. Al vlug hadden we onze pen en papier bij de hand en zijn
we dit allemaal te weten gekomen:
1. Dag rendier, leuk dat we jou mogen interviewen. Hoe gaat het met jou? Is het niet heel druk
deze tijd van het jaar?
Rendier: Alles gaat zeer goed met mij, dank je wel! Ik voel mij ook zeer gevleid dat jullie een interview
van mij afnemen. Ja, het is inderdaad weer een zeer drukke periode voor ons. Maar we vinden het
juist super fijn om terug te zijn, want we hebben lang genoeg kunnen uitrusten om er nu terug
stevig in te vliegen! De dagen vliegen toch zo snel voorbij, waar is de tijd dat die tito's nog
zwoebers waren en de zwoebers op hun beurt nog in het wiegje lagen? En die oudsten die aan
hun laatste lid – jaren beginnen. Maar we zien Chiro Stine zeer graag en zijn altijd blij om bij
iedereen langs te komen hoor!
2. Wat we ons allemaal stiekem afvragen rendier, hoe kom jij eigenlijk aan jou rode neus?
Rendier: Wel velen van de kindjes dachten eerst dat dit was omdat ik pintjes dronk, maar dit is een
flauw grapje dat rendier 5 ooit eens gemaakt heeft. Neen, wij hebben allemaal een rode neus
omdat wij 's nachts altijd druk in de weer zijn en door de koude wordt onze neus rood en dat gaat
niet meer weg. Maar ik zou mijn neus niet meer kunnen missen, want ik ben er aan gewend
geraakt nu.
3. Heb je soms voor de flitslezers een leuk nieuwtje of een historisch verhaaltje over de
Kerstman?
Rendier: O ja, ik heb er wel 2 zelfs voor jullie! Vorige week nog was de Kerstman bezig knikkers te
maken, maar hij was een beetje verstrooid. Hij liep van de trap met de zakken knikkers, maar liet
een zak vallen. Ja, natuurlijk al die knikkers op de trap en de Kerstman pardoes op de grond met
zijn poep van alle trappen! Nu gelukkig heeft hij er alleen maar blauwe plekken aan
overgehouden, maar het grappige is wel dat er op elke bil van de Kerstman een grote blauwe plek
zit!
Maar, ik heb nog een nieuwtje: 'wist je dat toen de Kerstman nog jong was, hij mosterd aan zijn
wangen en onder zijn neus smeerde'? Ja, hij deed dit om zijn snor zo mooi mogelijk te krijgen. Een
beetje vreemd natuurlijk, maar het is hem wel gelukt hé!

4. Waarom koos jij een job bij de Kerstman?
Ik ben al heel lang fan van de Kerstman en het was een grote eer voor mij toen hij vroeg om voor hen
te werken. En natuurlijk zei ik ja! Er zijn er niet zoveel die mogen werken voor de Kerstman. En ik
hou zo van de sneeuw dat dit voor mij de perfecte job was!
5. Kan jij ook echt vliegen?
Natuurlijk kan ik echt vliegen! En het liefst zo hoog mogelijk. Als we in de nacht de pakjes moeten
bezorgen, vlieg ik samen met mijn vriendjes want die pakjes zijn soms zwaar en de Kerstman is
ook niet één van de dunste personen hé ;-) Neen , dat was een grapje! Wat er zo leuk is aan het
vliegen, is dat je alles super goed ziet! Het is er ook zo gezellig, al die lichtjes in de straten, aan de
huizen. Prachtig gewoon. Soms is het wel wat gevaarlijk als we moeten landen, want dan is het
super gladdig. Zelf ben ik nog maar 20 keer gevallen, goed hé! Maar nu let ik wat beter op in de
lessen en val ik niet meer zo rap.
Oké, dank je wel Rendier. We gaan je vlug laten, zodat je nog kan gaan verder helpen. Alvast bedankt
en een vrolijk kerstfeest! En vergeet Chiro Stine niet hé!

Saïn & Matthijs.

Kleur deze plaat in en zorg er voor dat de Kerstman
terug een mooi uitzicht heeft over de wereld.

Informatie
Filmfestival
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Op woensdag 4 januari 2012 organiseren de keti’s het filmfestival! De films die worden gespeeld zijn:
1) kinderanimatie: Het regent gehaktballen
14u00
2) familiefilm:
Twilight
16u00
3) actiefilm:
Fast five
18u30
4) horror/thriler:
The human centipede
21u00
Tijdens de film zijn er versnaperingen en drankjes verkrijgbaar aan zeer democratische prijzen. De
inkom voor 1 film bedraagt 2€, 2 films voor 3€, 3 films voor 4€ en alle films voor 5€!! De
opbrengst gaat integraal naar de keti-kas. ‘s Avonds zijn er frietjes en frikadellen verkrijgbaar aan
spotprijsjes, je kan dus ter plaatse eten. Tussen de films door kan je rustig ontspannen in de
chillhoek of deelnemen aan toffe randanimatie! Dit alles gaat door in het heem van Chiro Stine.
Indien u de keti’s wilt sponsoren, maar zelf niet aanwezig kan zijn op het filmfestival, krijgt u de
mogelijkheid om bij ons steunkaarten te kopen t.w.v. 3€.
Groetjes,
De keti-bende!!

Ouderwerking
Beste ouders en sympathisanten,
Op 22 januari hebben jullie de kans om zelf eens leiding te geven. Hiervoor dien je iemand van de
leiding te contacteren en te melden met hoeveel je komt.
Hopelijk tot dan!

Groetjes,
De leiding.

Toost met de proost.
Lap!
Mijn lever protesteert al en de Sint komt officieel maar morgen. Nochtans doe ik mij al een hele week
te goed aan chocolade, picknicken, klaaskoeken, marsepein en meer van die dingen. Hoewel…
meer… behalve mandarijntjes en marshmallows is de lijst vrij compleet, eigenlijk.
Ik hou al helemaal niet van de winter, wegens veels te koud en veels te vroeg donker, maar kijk, de
Sint, die brengt even wat leven in mijn winterse brouwerij.
Waar is de tijd? Als kind was mijn brief aan de Sint een ware oefening in schoonschrift. Playmobiel
kon ik al heel gauw juist schrijven. Lego ook, maar door mijn gebrek aan praktisch verstand was
dat niet meteen mijn ding. Dat was meer voor mijn broer. Wat wel mijn ding was, was het
vakkundig afbreken wat hij met zijn blokken nog meer vakkundig had opgebouwd. Ja, dat was
dolle pret!
Mijn ‘tutter’ gaf ik mee met Zwarte Piet, toen ik een jaar of drie was, denk ik.
En ja hoor, ieder jaar, nog steeds, heb ik er recht op, op de een of andere flauwe plezante die meent
origineel te zijn als hij (of zij) de giftige opmerking maakt dat ik dit jaar beter ook mijn sigaretten
zou meegeven met zwarte Piet. Wat kan die daar nu mee doen? Die zit nog met mijn fopspeen
tussen zijn toch wel dikke lippen, niet? Trouwens, als het mijn gezondheid schaadt, dan ook de
zijne. Niet meegeven dus.
Maar niettemin, ze hebben een (pijnlijk) punt.
Ik heb al van alles geprobeerd om te stoppen met roken. Ik heb gekauwd, gezogen, gepatched. Ik heb
de dingen gecombineerd, zelfs… maar blijf roken.
Wat ik nog niet probeerde is gewoon, stoppen. Op karakter. Mijn zus zegt dat ik nochtans karakter
heb. Ze bedoelt: een slecht karakter. Of een nijdig karakter. Een kwaadaardig karakter. Ze zegt dat
omdat ze vaak geen gelijk krijgt. Maar mijn karakter is wel degelijk goed. Als ze geen gelijk krijgt, is
dat omdat ze geen gelijk heeft. En ik kan het weten, want doorgaans heb ik (altijd) gelijk. Huh!
Man man man…
Een marsepeinbolleke rolt pardoes, van mijn mond naar mijn maag, om vandaar dan zelf zijn weg wel
te vinden. Deugd dat het doet!
Laatst vroeg iemand waarom ik, als priester, zoveel dingen die deugd doen, moet laten.
Een terechte vraag die echter maar rekening houdt met een helft van het verhaal. De andere helft is
dat er echt wel heel veel deugd voor in de plaats komt. Elk moet zijn weg vinden in het leven.
Jullie de uwe, ik de mijne. Dit hier is mijn zekerste weg naar geluk. Ik hoop van de uwe hetzelfde.
Eet nog een
picknickske, gasten.
Ze staan er voor!
Smakelijk,
W.
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Chiro in smurfenformaat
Hé kom naar chiroland, welkom allemaal, hé kom naar stineland, het land van spel en verhaal. Met de
zwoebersmurf, de speelclubsmurf en de rakwismurf. De titosmurf, de ketismurf en de oranje
aspismurf. Met de priestersmurf, de brandweersmurf de Tomsmurf en de Petrasmurf dus kom de
zondag af en vlieg er lekker in!
Op een mooie zondagmiddag in chiroland verzamelden alle smurfen zich om een hele namiddag te
smurfen. Maar hoe kunnen we nu smurfen zonder leidingssmurfen? Lees dan lekker mee en
ontdek alle leidingssmurfen. We gaan eerst naar het paarse smurfendorp, waar rupsje ribbel het
teken is van het dorp. We kloppen aan bij Rupsje Ribbel zelf. “Zeg rupsje ribbel, wie zijn jouw 5
leidingssmurfen van het dorp?” “Wel, je hebt eerst paarse smurfin Annelore, een lachtaart met de
flauwste kluchtjes. Dan is er ook nog paarse smurf Simon, die graag een toertje fietst met paarse
smurf Wannes. Ook paarse smurfin Ietse mag niet ontbreken, ze is klein, fijn en al voor het
tweede jaar in ons dorp. Tenslotte heb je ook nog paarse smurf Jordy, een ouwe paarse die
terugkeert naar het gezellige zwoeberdorp.” Nu we het laatste paddenstoeltje van een paarse
leidingssmurf bezocht hebben, smurfen we verder naar het gele smurfendorp, waar Flupje Mazzel
ons verwelkomt met een gele banaan, die van gele smurf Niel (aapje) is. Maar wat is een
aapsmurf zonder medeaapsmurf? Dan hebben we het over medesmurf Jamie, die niet moet
onderdoen voor zijn medesmurf Aap, want het zijn namelijk 2 handen op 1 smurfenbuik. “Dag
Flupje Mazzel, dank je voor het vieruurtje, maar kan jij ons zeggen waar jouw andere
leidingssmurfen uithangen?” “Natuurlijk, eerst heb je oppergele smurf Siebert, die alle
leidingssmurfen samenbrengt om er een leuk chirolandjaar van te maken! We hebben natuurlijk
ook een vrolijke, huppelende, gele smurfin: Elise. Zij krijgt alle traantjes gedroogd met haar
smurfenglimlach. Als laatste hebben we nog gele smurf Jonathan, die geregeld met de herten gaat
spelen in het bos.” Terwijl we achter de herten wandelden door het groene gras, kwamen we aan
in het groene smurfendorp, waar Sjoepap ons zwaaiend verwelkomt met zijn hoed. “Dag Sjoepap,
van waar is die hoed?” “Dat is van jinnen oed, doet het goed, met een rakwisnoet.” “Zeg Sjoepap,
hoeveel hoeden heb je zo?” “Wel ik heb 5 hoeden, die ik verdeeld heb onder 5 groene
leidingssmurfen. Je hebt een grote hoed van groene smurf Tim, waarover zijn groene
medesmurfinnen een prachtig liedje kennen. Eén van die smurfinnen is groene smurfin Valentine,
die de dochtersmurf is van de opperbakkersmurf Bart. De tweede smurfin van het liedje is groene
smurfin Julie, die met haar smurfige brommer naar overal toesmurft. Dan heb je nog groene
brandweersmurf Potje, die elk brandje blust in elk afdelingssmurfendorp. Als laatste smurfin heb
je groene smurfin Lisa, de zus van de in het naburige rode smurfendorp wonende rode smurf
Giovanni, waar Flam & Spetter ons met vuurwerk verwelkomen. Eén smurf ken je nu al, maar er
zijn nog 4 andere smurfige rode smurfen! De sportiefste rode smurfin Melian, is voor elke sport of
elk spel te vinden. Zij smurft zich terug samen met haar oude gele smurfin Anneleen, die nu
verkleurd is in rode smurfin Anneleen. Tenslotte heb je nog de neef-en-nichtsmurfen, Kevin en
het smurfenstineke Kelly, die ons meenam over de blauwe Italiaanse zee naar het blauwe
smurfendorp, waar Bo de bever een mooie dam gesjord heeft. Blauwe smurf Jan is het record
damklimmen aan het verbreken, want hij houdt wel van een sportieve uitdaging. Hij wordt op de
hielen gezeten door blauwe voetballende smurf Pieter, die zijn blauwe smurfenzus Eva een dienst
bewijst door in haar plaats de dam te beklimmen. O wee, de dam breekt! Daar is blauwe smurf

Matthijs, die met al zijn kracht de dam iets te geweldig beklimt. Zo spoelen we weg naar het
oranje smurfendorp, waar Freek de egel in een bolletje kroop als bescherming tegen het water.
Gelukkig droogt oranje smurfin Saïn Freek direct af, zodanig dat zijn stekeltjes niet vernestelen.
Freek had geluk, maar oranje smurf Daan vloog met zijn smurfenhoofdje tegen een ijsblok die
meedreef op het water. Ook oranje smurf Gust was het water te slim af, hij had al een vlot
gesjord, zodanig dat zijn smurfenvoetjes droog bleven.

Nu jullie allemaal deze smurfige leidingsmurfen kennen, smurfen we verder naar grotere smurfen.
Eerst heb je brandweersmurf Piet die zoals groene smurf Potje alle brandjes kan blussen maar ook
alle wondjes kan genezen want hij rijdt soms met de smurfenziekenwagen om gewonde smurfen
te genezen. Maar grote smurf Piet is niet de enige grote smurf in de chiro je hebt ook grote smurf
Tom die zorgt dat alle paddenstoelen in de zomer lekker fris blijven en in de winter zorgt hij dat
het buiten lekker fris blijft. Hij is ook papasmurf van een geel en groen smurfje. Wat zijn 2 grote
mannelijke smurfen zonder een grote smurfin. Smurfin Petra (PE) is nieuw in ons smurfenlandje.
Zij vervangt op het eind van dit jaar grote smurf Piet die ons smurfenlandje verlaat maar nog altijd
de brandjes zal komen blussen. Grote smurfin Petra is ook mama smurf van een paars smurfje. Nu
jullie de grote smurfen kennen hebben we nog 1 smurf vergeten: priestersmurf Wim. Hij is de
smurf die woont in de paddenstoel met een puntdak met een haan erboven op en een paar
smurfenklokken inhangen. Hij woont ook nog niet zolang in ons smurfen dorpje maar hij is wel al
goed ingesmurft bij de chiro. We hebben nu alle smurfen gehad om voortestellen, maar nu vragen
jullie af wat wij zo allemaal gaan smurfen dit jaar? Wel na ieder smurfenzondag van de week waar
we kunnen smurfen in chiroland hebben we onze terugblik op het vorige smurfenjaar die samen
ging met onze pastasmurfenkaarting. Waar we ondertussen al heerlijk van gesmurft hebben en in
gezwommen hebben. Maar smurfer de smurf wij zwemmen niet in smurfenpasta maar wel in het
smurfenzwembad van Menen waar we ons helemaal nat gemaakt hebben in het blauwe
smurfenwater dat ons bracht naar de smurfensinterklaas die ma smurfpiet en jasmurfpiet
meegebracht heeft om te komen kijken of alle smurfjes flink gesmurft hebben dit jaar en ze te
belonen met een heerlijk smurfenzakje en een smurfenmandarijntje die rolt van de ene brave
smurfenman naar de andere brave smurfenman. De kerstsmurf waar we warm onthaalt worden
met een heerlijke tas warme smurfenchocomelk en een lekkere smurfenkoek. Maar dan lieve
smurfjes kunnen jullie 3 weken niet naar het smurfenland komen smurfen omdat we veel gaan
feesten en veel leidingssmurfen moeten studeren om door hun smurfenexamens te komen zodat
ze slimme leidingssmurfen worden. Maar niet getreurd de aspismurfen en de mama's en papa's
smurfen komen de leidingssmurfen 1 smurfendag vervangen zodat jullie niet te veel moeten
missen. Dit zal een smurfige middag worden om niet te vergeten Helaas is de smurfenmiddag
ondertussen voorbijgesmurft, dus smurfen we nu af en vragen we ons af hoeveel smurfen er in dit
verhaal voorkomen?
Smurfige groetjes, de smurfige schrijvers.
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