
Dag squaws en indi-jongens!

De tijd van de Grote Bizon is aangebroken. Van vrijdag 27 tot zondag 29 
januari 2012 gaan we met onze Cherokeeclub op weekend naar ons jachtgebied 
Aberranstque, waar iets mysterieus is gebeurd! Het Oog van Quetzalcoatl is 
verdwenen. Dat is een robijnen ambersteen die heel erg belangrijk is voor onze 
indianenstam. Onze medicijnman putte al zijn krachten hier uit en kan ons nu niet 
meer gidsen. De aardappels groeien niet meer zoals ze ooit groeiden, de mustangs 
(paarden) zijn onrustig en het water in onze rivier stroomt niet meer zoals het 
vroeger stroomde.

We hebben jullie hulp nodig om het Oog van Quetzalcoatl terug te vinden. Zo 
kunnen we opnieuw vredig leven en zullen we jullie eeuwig dankbaar zijn!

Als jullie mee het avontuur tegemoet willen gaan, zorg dan voor de volgende dingen:
een klomp goud van El Dorado, of 20 overzeese euro’s als je geen goud hebt;
een bizonvel is niet hygiënisch, dus neem een matje en slaapzak mee;
in ons helder rivierwater kan je je tanden poetsen en je gezicht wassen, neem dat 
was- en poetsgerief dus ook mee;
een kampvuur trekt slangen aan dus moeten we dat ’s nachts doven, neem voor 
de warmte een pyjama mee;
een SIS-kaart is een magische bezwering tegen slangen, geef het aan de 
opperhoofden;
kom in indianenkleren: steek een veer in je haar, plaats een schijf in je lip, grijp 
je (plastieken) tomahawk in de hand, neem je vredespijp (geen echte) in de mond 
en hou je dromenvanger op zak;
neem ook je Chirokleren mee. 

Wat laat je beter in de Westerse Wereld:
elektrische spullen (in de prairie is immers geen stopcontact);
we eten liever rauw vlees, vruchten van vreemde planten en drinken 
boomstammensap, laat je snoep dus maar thuis;
vlijmscherpe bijlen die je als tomahawk ziet en ander waardevol materiaal laat 
je beter thuis.

We verwachten jullie vrijdag om 18.00 uur met een volle maag aan de totempaal 
bij de Chiro Lorevallei in indianenkleren. Zondag zijn we om 12.30 uur terug.

Graag willen we weten of jullie al dan niet meegaan op het grote avontuur. Laat dit 
weten op een van de volgende manieren voor zondag 22 januari:

rookpluimen;
e-mail naar speelclub@chirolore.be;
bel of sms naar Grote Arend: 0487 557 556 (leider Rik);
bel of sms naar Dappere Merrie: 0477 137 488 (leidster Linde).
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Omdat we geen paarden ter beschikking hebben 
(zie bovenstaande reden), rekenen we op enkele 
moedwillige ouders die ons met de auto willen 

brengen en achteraf komen halen.

Opperhoofden Grote Arend en Dappere Merrie

Ugh!


