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Beste ouders en leden,
 

We zijn hier al terug met onze eindejaarssnauf. Wat is 2022 weer
snel gegaan,en hoe.. 

Na een teleurstellend 2020 lag al onze hoop op 2021. Maar
helaas, ondanks de vaccins en versoepelingen, was ook dit jaar
niet het jaar dat voor een grote verandering zorgde. Maar we

moeten toegeven, het was een jaar waaruit we veel leerden. We
leerden knopen doorhakken toen Covid onze kampplannen

saboteerde. We leerden om die teleurstelling achter ons te laten
en de moed bijeen te rapen om toch voor alle verdrietige hartjes

van de leden in 'no time' een nieuw en ongetwijfeld leuk
alternatief te organiseren. En wat was het leuk! 

We leerden dankbaar zijn voor de kleine momenten die we
konden delen met elkaar zoals samen gezellig iets drinken op café
en toch op tijd in ons bed kruipen in plaats van grote festivals of

uitgaan tot een gat in de nacht. 
Maar we leerden vooral dat Chiro geen Chiro is zonder de

rijkelijke opkomst van de leden, de lach op hun gezichtjes die
momenteel verstopt zit achter mondmaskers, eens goed

knuffelen als het wat tegenzit, een kamp waar we herinneringen
maken voor het leven... Dat is waar we op hopen in 2022. Een
Chiro zoals Chiro ooit was. Een Chiro waarop we verliefd zijn

geworden. Een Chiro die ons maakt tot wie we zijn. 
Dat is onze wens voor 2022.

We wensen jouw en je familie en vrienden hetzelfde toe! 
Een zalig kerstfeest en vooral een heel gelukkig en gezond

nieuwjaar.
 

Je kapoen,
Ruth, Marie, Ayran, Tally en Stijn

Voorwoord



Beste kinderen en ouders
  

Winter is coming! 
U voelde dat het wel al wat kouder werd maar dat is niets 

 vergeleken met wat ons nog te wachten staat. Wellicht weer
van die mooie sneeuwvlokjes die al dwarrelend naar beneden
vallen, maar ook de gladde wegen met sneeuw en ijs. Om dan 

 nog te zwijgen van de temperaturen onder het vriespunt!  
Brrrrr, dat zal alvast koud zijn. Daarom herinneren wij jullie 

 eraan om je zeker warmpjes te kleden. Niet alleen vele kleren
aandoen maar ook zeker handschoenen, een muts en een

sjaal niet vergeten!! 
Anders zouden jullie vingertjes er wel eens kunnen afvriezen. 

 En dat mag natuurlijk niet gebeuren. 
Vanaf wanneer moet je je aankleden als een beer? Wel, nu is

het al reeds koud, dus doe maar al allemaal jullie warme kleren
aan, maar zeker vanaf volgende chirozondag komt iedereen in

warme kleren naar de Chiro!
Ook is het vroeger donker ‘s avonds wat wil zeggen dat de 
 kinderen met de fiets VOLLEDIG in orde moeten zijn!! 

(zie volgende pagina) 

Winterkledij en veiligheid



FIETS IN ORDE ? 
 

Beste chirokindertjes en ouders, 
Aangezien koning winter voor de deur staat moeten we 

 iedereen er nog eens attent op maken dat het veel vroeger 
 donker wordt. We moeten zeker zijn dat de kinderen veilig op

de weg kunnen nadat de zon is gaan slapen. 
Kan iedereen zijn fiets op orde zetten? Zo snel mogelijk liefst.  

 
Wat is dat dan precies? 

Een fiets moet voorzien zijn van: 
 

           1. Een werkend voor –en achterlicht 
2. Reflectoren in de wielen 

3. Werkende remmen 
4. Bel die rinkelt 

 
Dus als je merkt dat er iets ontbreekt aan jouw fiets uit 

 bovenstaand lijstje, breng dit dan zo snel mogelijk in orde. 
De automobilisten kunnen jullie dan zeer snel en goed 

 opmerken. Zij zullen u ook dankbaar zijn. 
 



Dit jaar organiseren we opnieuw Filmnamiddag op zondag 9
januari. 

De leiding zit op dat moment in volle stress voor de
examenperiode die de maandag begint en om jullie toch een
leuke namiddag te bezorgen zal er een film getoond worden

en krijgen jullie een hapje en een drankje. Dit is tijdens de
werking en is dus helemaal gratis! 

Welke film dit is komt nog op onze facebookpagina, hou deze
dus zeker in de gaten!

  
Er zal zowel een film zijn voor de 3 kleinste afdelingen als

voor de 3 minder kleine afdelingen xp
 

De film voor SL-SP-RA start om 14u stipt en duurt ongeveer
tot 16u. 

De film van TI-KE-AS start om 16u stipt en duurt ongeveer
tot 18u.

 
Gelieve stipt aanwezig te zijn zodat niemand wordt gestoord

tijdens de film!
 

Meer uitleg krijgen jullie via onze facebookpagina op zondag
9 januari. 

 
VEEL KIJKPLEZIER 

Filmnamiddag



Hey hey lieve (en af en toe ondeugende ) sloebertjes. 
 

Hier zijn we weer! Ondertussen hebben we er al bijna 3 knotsgekke
maanden opzitten. In deze 3 maanden heb jullie ons al iets beter leren
kennen en daarom willen we jullie even op de proef stellen. Vertel maar
eens aan jullie ouders wat de namen zijn van jullie leiders. Hadden jullie

ze allemaal juist of waren jullie stiekem toch iemand vergeten? Xp 
 

We hebben natuurlijk ook wat minder gezellig nieuws. 
 We weten allemaal dat het domme beestje ‘Corona’ nog steeds

aanwezig is, ook al zouden we het anders willen. MAAAAAAR we laten
ons niet doen. We willen jullie iedere week opnieuw kunnen blijven

verrassen met ons enthousiasme en gezellig samenzijn (+ we zouden
jullie natuurlijk te hard missen anders ). Maar daar hangen natuurlijk wat

regeltjes aan verbonden. We willen nog eens verduidelijken dat het
noodzakelijk is dat iedereen van jullie een mondmasker meebrengt naar
de Chiro. Ook willen we erop vertrouwen dat iedereen die in quarantaine

zit, in contact is gekomen met iemand die positief getest is of zich wat
ziekjes voelt niet naar de Chiro komt. Zo houden we het veilig voor

iedereen en kunnen we samen corona verslaan om opnieuw weer met
iedereen samen te kunnen spelen‼ Ook omtrent corona is het handig

om je eigen drinkfles mee te nemen! Zo kan er tussen de spelletjes door
even gedronken worden om jullie dan opnieuw volledig te smijten.

Ondanks alles willen we blijven knallen en er volop voor gaan‼ 
 

Naast al dat gezaag hebben we natuurlijk ook nog tof nieuws. 
 Dit jaar voorzien we opnieuw een mini-kampje samen met de

speelclubbers. Als jullie al deze regeltjes van hierboven niet vergeten en
jullie best doen deze te volgen zijn wij er zeker van dat we van 18 tot 20

maart met z'n allen op ons megacool, supervet weekend kunnen
vertrekken. Noteer deze data dus zeker in jullie agenda, zodat we met
zoveel mogelijk sloebertjes er een topweekend van kunnen maken‼ 

 
 

Sloebers



Er valt ons als laatste jullie enkel nog een leuk eindejaar en een crazy nieuwjaar te
wensen. Hebben jullie trouwens al voornemens/wensen voor het nieuwe jaar? 
Wij alvast wel: leuke chirozondagen met heeeel veeeel sloebers, een nog leuker

weekend en als laatste het allerleukste kamp! 
 

Groetjes en een dikke kus van jullie allertofste leiding 
 Balder, Domien, Luna en Rana 

 



Heyo sloe.. Euhm Speelclubbers,
Hopelijk hebben jullie de voorbije maanden al heel wat leuke Chiro

zondagen meegemaakt.
Wij hebben ons alvast elke zondag super hard geamuseerd en zijn o zo

blij dat jullie altijd zo talrijk aanwezig zijn!
Wij tellen alvast af naar ons spetterend weekend dat valt op 18 maart

tot 20 maart, zet deze datum alvast in jullie agenda want dit willen jullie
zeker niet missen! Dit wordt een weekend vol leuke spelletjes, lekker
eten, vals zingen, gekke tiktok moves bovenhalen en zo veel meer!

Wij verlangen al, maar nu kunnen we nog genieten van onze o zo leuke
Chiro zondagen!

Voor deze brr brr koude wintermaanden doe je best extra veel kleren
aan (sjaal, muts, handschoenen, extra onderbroek, papa’s lelijke jas,…),

zodat je niet verkouden wordt. Het is al erg genoeg dat het corona
virusje iedereen aanpakt.

Vergeet ook jullie mondmasker niet mee te nemen naar de Chiro. Als
het super koud zou zijn kunnen we zo eventjes binnen.

 
Vele groetjes van jullie spetterende coole leiding.

 

Speelclub



Rakwi's

Liefste Rakkers en Rakkerinnen,
Potvolkoffie, tis weer van da! NOG MAAR 15 KEER SLAPEN EN HET IS KERSTMIS!!!!
En het beste van al, wanneer jullie deze brief lezen waarschijnlijk nog veel minder!
Nu Sinterklaas terug op zijn boot zit richting Spanje, is het tijd om de kerstboom in

huis te halen. Staat hij er al bij jullie? Bij ons wel!! Maar een kerstboom zonder
cadeautjes is als een café zonder bier, gaatjeskaas zonder gaatjes, een zomer

zonder chirokamp of als de rakwileiding zonder de rakwi’s (oooohhhhhh zo cute)
Duuuussss, wij hebben met de leiding eens een verlanglijstje gemaakt:

 
 
 

Allerliefste Sinterklaas    Kerstman
 

Wij zijn dit jaar echt suuuuper braaf geweest en zouden graag dit krijgen :
 

- Louistje wil graag NOG meer Chirozondagen
 

- Ayran wil graag een meet en greet met Kabouter Bert
 

- Amba wil graag een Defender (we zullen zorgen voor een grote boom zodat hij eronder past xxx)
 

- Bruno wil graag goeie patatten dit jaar
 

- Ruth wil graag op Chirokamp gaan deze zomer
 
 
 

Voila, kan je dat allemaal brengen op 25 december?
 

Als het niet zou lukken mag je dat ook versturen met BPOST hoor. 
 
 

Dag en bedankt eh!
 

Groetjes 
De Rakwileiding

 
 



Dit is een beetje inspiratie voor als je zelf nog je verlanglijstje moet
schrijven. Misschien best geen Defender vragen, mama en papa

zouden nogal jaloers zijn denkik… 
 

Allerliefste schatten, we willen jou en je mama en papa en zus en
oma en opa en tante en nonkel en hond en kat en … een HEEL
VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR wensen!!! 

Toffer dan 2021 zal het sowieso wel worden WANTTTTTT….
(tromgeroffellllll)

WIJ HEBBEN KEILEUK NIEUWS!!!!! OP 1,2 en 3 april 2022 gaan wij op
WEEKEND!! Naar waar is nog een verrassing maar het zal leuk

worden!!! WOOPWOOPWOOP
 

Dikke smakkerds (coronaproof ofcourse…) van jullie allertofste,
liefste, leukste, grappigste leiding 

<3
 



Tito's

Dag beste Tito’s en ouders van beste Tito’s, 
 

2021 zit er bijna op en dat wil zeggen lekkere, gezellige dagen met
de kerstboom erbij en de kachel aan of de chauffage lekker hoog. 

 
Maar jammer genoeg ook vroeg in jullie bedje om flink voor de

examens te kunnen leren, die jullie vanzelfsprekend uitmuntend
zullen doen. 

Nu de dagen ook wat korter worden is het wel handig dat je fiets tip
top in orde is en hier bedoelen we vooral mee dat de fietslichten

ZEKER moeten WERKEN!!! 
 

Wij (jullie fantastische Titoleiding) hebben natuurlijk al volop gezocht
naar een weekendplaats en wij willen meedelen dat dit met succes
geslaagd is. Naarmate de tijd vordert zullen jullie hier ook meer info

over krijgen. 
Dit was het dan ook al weer het snauf artikel van de aller gekste,

coolste, tofste, bjistigste en lieve Titoleiding. 
 

In deze wat koudere maar gezellige dagen wensen wij jullie fijne
feestdagen.



ƨ'iɈǝʞ ǝɈƨʇǝi⅃
 

 😢 nǝǝw nǝǝW .nǝɈɈiz ɿɒɒį oɿiʜɔ ƨno nɒv Ɉʇlǝʜ ǝb nɒɒ ǝw Ɉɒb nǝϱϱǝz ʞoo nɒb
liw Ɉiꓷ  .qo nǝvǝ ɿɒɒm nǝƨƨυɈɿǝbno ǝvviʞƨ ǝib ϱǝ⅃ .ʞoo Ɉmoʞ ɿυoɈ ǝzno (γqqɒʜ

ǝd) γɿɿow Ɉ'noꓷ !ƨɈoɿɈ ɿɒɒm ƨno ʞɒɒm ˎnnnnʜoooO .nįiz nǝʞɒm Ɉǝʜ nɒɒ
ƨnǝmɒxǝ ɿǝǝwlɒ nɒb nǝllυz ǝillυႱ .Ɉƨɿǝʞ nɒv nɒʇ ǝɈoɿϱ ʞoo nɒb ƨi nǝɈƨɿiꓘ iʜiH

.Ɉƨɿǝʞ ɿǝǝw Ɉǝʜ ƨi nǝʇʇǝƨǝd bǝoϱ nǝ lɒ Ɉǝʜ ǝw ɿooV
 

 !nǝɈnυqǝɈϱooʜ ƨlɒ qmɒʞ Ɉooɿϱ ƨno bɿɒɒɿǝɈiυ nǝ qmɒʞniǝlʞ ˎʜƨɒwɿɒɔ iɈǝʞ ǝzno
Ɉǝm ...nǝob ǝɈ lǝǝvoz ϱon ʞoo nǝddǝʜ ǝw Ɉnɒw nǝʞɒm nɒv lǝʞiɈɿɒ ǝɈǝld nǝǝϱ

ʞįilɿυυɈɒn ɿǝ nɒɒϱ ǝW
 

 !įiɿv lɒ ɿɒɒm ƨυb Ɉib υoʜ ˎliɿqɒ 0ᛚ nǝ୧ ˎ8 nɒv bnǝʞǝǝw Ɉǝʜ nɒɒϱɿoob lɒz qmɒʞ
niǝlʞ ƨno Ɉɒb nǝllǝɈɿǝv lɒ ʞoo nɒb ǝillυį nǝnnυʞ ǝW

 
 !!⸮⸮ʞoo ǝillυį ʞįilǝqoH .Ɉiυ ɿɒɒn ǝįɈǝǝd nǝǝ mǝʞǝiɈƨ Ɉƨɒvlɒ ɿǝ nǝʞįiʞ įiW

 
 .nǝllɒdɈǝov ǝw Ɉɒb ɿǝǝʞ ǝbnǝϱlov ǝb nǝzįiwǝd nǝϱom ƨυb ʜɔiz nɒɒϱ ǝillυႱ

.ɈlɒdɈǝov ɿǝɈυoW ƨlɒ Ɉǝn ǝib nǝ nǝƨƨǝnɈiʇ nɒɒϱ Ɉɒɒϱ ϱɒɒɿϱ ǝib nɒm ǝꓷ .qǝoɿϱ
ǝzno ni Ɉmoʞlǝwɿǝv ʞoo niiiiiiiɈƨυA ǝw nǝddǝʜ nǝƨƨυɈɿǝbnO

 
 !!nǝɈǝw nǝɈɒl Ɉib ǝillυį ǝw nǝllυz nǝddǝʜ oʇni ɿǝǝm ǝw Ɉɒb ʇɒnɒV !nǝʞɒm nɒv
ʇoɈ ƨɈǝi bɒɒɿǝɈiυ ɿǝ nǝlliw ǝw Ɉnɒw ˎnǝlǝϱǝɿ ǝɈ bnǝʞǝǝw niǝlʞ Ɉǝʜ Ɉǝm ϱizǝd

qolov lɒ ʞoo nįiz ǝW
 

 .nǝmoʞǝϱ lǝʞiɈɿɒ ƨno nɒv ǝbniǝ Ɉǝʜ nɒɒ ɿǝǝw ǝw nįiz ooozzɒ nƎ
 !noooƨ υoγ ǝǝǝǝƧ
ϱnibiǝl ǝɈƨʇǝil ǝillυႱ

nǝɈƨɿiꓘ nǝ niɈƨυA ˎɿǝɈυoW
 
 

Keti's



Aspi's
Heyyy, Eva en Isaac hier.

Eerst en vooral willen we jullie heeeel prettige feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar wensen!

 We hopen dat jullie dit met familie en vrienden kunnen vieren, maar volgens mij
gaan Steven en Marc anders adviseren ☹ Maar we halen dat in met een

kerstfeestje in de chiro! BELOOFD!!
Daarnaast willen we nog wat info geven over de komende maanden. Jullie

hebben eerst examens en dan hebben wij (Eva en Isaac) in januari examens en
stage en… Met andere woorden, december en januari zijn drukke maanden. Dus

hieronder eens een overzichtje van wat er allemaal staat te gebeuren.
- 5, 12 en 19 december is het examenregeling. Dit wil zeggen van 17u tot 18u

werking. Maar kom zeker af, want wij zorgen ervoor dat het de ideale
studiepauze wordt!

-26 december en 2 januari is er geen chiro, dit wegens de feestdagen. Dus we
zullen elkaar 2 weekjes moeten missen…

-9 januari is er filmnammidag. Dit omdat veel leiding dan start met hun examens.
Maar kom gerust kijken, wij zorgen voor een goeie film, een hapje en een

drankje!!
-16 en 23 januari vallen jullie in tijdens de aspiwerking. Zo kunnen jullie ervaring

opdoen en proeven van leiding zijn, en kan de leiding die in het hoger zit
studeren voor hun examens.

 Het is wel de bedoeling dat jullie deze zondagen jullie uiterste best doen om
aanwezig te zijn.

 Maar meer info over deze aspi-werking krijgen jullie zeker nog!
-Vanaf 30 januari is er terug normale werking! 😊

 

 
 



Daarnaast willen we ook al meedelen dat we misschien meegaan op aspi
gewest! We beloven nog niets, want het valt wel in een drukke periode. Maar we

doen ons uiterste best om het te laten passen. Dit gaat door van 18 tot 20
maart. Houd dit weekend dus ook zeker vrij. Zodra we meer weten zullen jullie

het horen van ons!
Afsluiten willen we doen met een mooie terugblik naar onze leefweek. Als ik alle
goeie herinneringen en momenten zou moeten naar boven halen dan schrijf ik
een boek van 500 pagina’s. Geniet dusmaar gewoon van deze mooie foto’s en

denk even terug aan onze prachtige week!! Xx
 



Graag nog een ode aan onze
lieftallige sponsors die ons hielpen

Frieten en Stovers om te toveren tot
een topeditie!









KALENDER
 
 

Zondag 26 dec: GEEN CHIRO 
Zondag 2 jan : GEEN CHIRO 

Zondag 9 januari: Filmnamiddag
Zondag 16 januari: CHIRO (aspi's geven leiding)
Zondag 23 januari : CHIRO (aspi's geven leiding)

Zondag 30 januari: CHIRO 
 
 
 

Alvast te noteren in de agenda: 
 

Sloeber – speelclub-weekend: 18,19,20 maart 2022 
 

KAMP !!!!: 11 juli t.e.m. 21 juli 2022



WEETJES

Wist je dat het hart van een blauwe vinvis zo groot is dat een klein kind door zijn
aderen zou kunnen zwemmen?

Wist je dat de kilometerteller in de auto omlaag gaat wanneer je achteruit rijdt?

Krijg je niet genoeg van weetjes? Wend je tot leider Louis, hij zal je met
plezier uitleggen waarom je chocolade eet op Pasen en je dat het best doet

aan het brugje bij de Chiro.

Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?

Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? (Al laten sommige
leiders wel meer scheetjes dan dat...)

Wist je dat een slak 3 jaar kan slapen? Zalig!!!

Wist je dat je met een zoen van 1 minuut wel 26 calorieën verbrandt? Daarom dat je
zoveel moet eten met de feestdagen zodat je niet teveel zou afvallen... 

Wist je dat rendieren hebben écht een rode neushebben? Omdat ze anderhalf tot
twee keer zoveel haarvaatjes in hun neus hebben als mensen. Als dit bloed snel

stroomt, ontstaat vanzelf een rode neus.



Merry Christmas
and a Happy
Newyear!

 


