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Voorwoord 
Liefste ouders en leden 
 
Het nieuwe Chiro jaar is weer in volle glorie gestart. En wat voor een jaar 
gaan wij tegemoet. Het wordt een feestjaar om niet te vergeten, want dit 
jaar vieren we met z'n allen 40 jaar Tsjoef. Tijd dus om weer wat kaarsjes uit 
te blazen.  
 
Terwijl anderen hun Chiro kaarsjes ook lichtjes hebben gedooft, steken 13 
nieuwe leiders hun kaarsje aan. Want zij gaan mee met ons de uitdaging aan 
om alle kinderen een fantastische  Chiro tijd te geven.  
 
Ook wij gaan een nieuwe uitdaging aan als groepsleiding, maar met deze 
leidingsbende hebben we het volste vertrouwen dat ons feestjaar een 
spetterend vuurwerk zal worden.  
 
We willen jullie ouders dan ook enorm bedanken voor het vertrouwen in 
Tsjoef en we hopen jullie snel terug te zien op één van de komende 
evenementen.  
Liefs  
 
Mila, Arno en Kirsten  
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Woordje van de VB 
Het is alweer zo ver, de 3e zondag van september, het weekend na de 
Tinekesfeesten, de eerste Chirozondag van het Chirowerkjaar. 
De leiding heeft er een weekend op zitten waar ze het komende jaar 
besproken hebben en de meeste datums hebben vastgelegd. De afspraken 
zijn gemaakt en taken zijn verdeeld.  Het wordt Lit! (Voor mensen van mijn 
generatie, kan vertaald worden als 'cool', 'geweldig', 'gaaf' of 'top') 
 
Mij even voorstellen, Ik ben Sander, quasi getrouwd met Joyce en papa van 2 
dochters, Oona en Nanne. 
In 2008 heb ik, na 3 jaar leiding, mijn Chiro-carrière afgesloten. Ik ben 
sindsdien wel altijd in Chiro blijven geloven! Een tijd geleden werd ik al eens 
gevraagd of ik het niet zou zien zitten om terug te engageren voor Tsjoef en 
in mei kreeg ik opnieuw telefoon van Nathalie met de vraag of ik haar wou 
opvolgen als volwassen begeleider. Ik moest dit toch even laten bezinken 
maar nam al snel een besluit en na 2 weken zat mijn eerste leidingskring er al 
op. Daarna volgde de voorbereiding naar het kamp en voor ik het wist stond 
ik daar in Opoeteren (Maaseik). Het voelde wat vreemd om terug op een 
kampterrein aanwezig te zijn na al die jaren, maar de sfeer die er hangt is nog 
steeds dezelfde als in mijn tijd en het werd dan ook een fantastisch kamp! 
 
Wat mijn taak nu precies inhoud als VB van Chiro Tsjoef? Ik ben er om de 
leiding te ondersteunen tijdens vergaderingen, evenementen, het kamp,... 
Samenwerken met onze kookploeg en ik wil ook graag een extra 
aanspreekpunt zijn voor de ouders van onze leden. Zit je dus met een vraag 
of bezorgdheid die je niet direct met leiding kan bespreken, aarzel dan niet 
om mij aan te spreken of te contacteren. Daarnaast ben ik nu geen 
onhandige harry dus als er eens een werkje moet gedaan worden in of rond 
onze lokalen zal ik dat ook met veel plezier doen. 
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Ik verwacht terug een supertof Chiro-jaar vol leuke evenementen, 
formidabele chiro-zondagen, enthousiaste leiding, lachende, zingende, 
spelende leden en uitkijken naar weer een zalig kamp! 
 

Jullie vb Sander.     vb@chirotsjoef.be 
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Praktische info 
Beste ouders, voor diegene onder jullie die al lang kinderen in de Chiro 
hebben en al vastgeroest zijn in het Chiroleven zal dit artikel geen nieuwtjes 
bevatten, maar we kunnen ons inbeelden dat sommige ouders die nieuw zijn 
in onze jeugdbeweging een woordje uitleg willen over enkele praktische 
puntjes. 
Bij het begin van het jaar zijn vooral volgende items van belang: 
• Op zondagnamiddag verzamelen we vanaf 13u45 op de parking van de 
Verilin. Voor 13u45 is er geen toezicht!  
Voor sloebers, speelclub, rakwi’s en tito’s duurt de werking tot 17u. De 
jongste afdelingen verwachten hun ouders vanaf dan om hun ervaringen van 
de dag te kunnen vertellen.  
Voor keti’s en aspi’s duurt de werking tot 18u. 
• Aan de ouders die hun kroost afzetten met de auto vragen we om NIET op 
te rijden in de Watermolenwal, maar gebruik te maken van de parking (niet 
de Verilinparking hé ;-) ). 
• Vanaf rakwi’s komen we met de fiets naar de Chiro. Onze fiets plaatsen we 
in het fietsenrek met het kleur van onze afdeling.  
(sloebers: roze, speelclub: geel, rakwi’s: groen, tito’s: rood, keti’s: blauw, 
aspi’s: oranje) 
• We komen elke zondag in uniform (Chiro t-shirt en korte broek) naar de 
Chiro. Als we ons dan eens vuil maken, steekt het niet zo nauw. 
• We brengen geen waardevolle voorwerpen zoals smartphones, juwelen... 
mee naar de Chiro. Bovendien is de Chiro niet verantwoordelijk bij schade 
aan dergelijke voorwerpen. 
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Contactgegevens 
Sloebers: 

Luna Vandenbussche 
Kaarsengietersstraat 10 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0468/22.65.92 

Lotte Herreman 
Jakob Vandervaetsrtaat 152 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0477/39.28.41 

Casper Coussement 
Bozestraat 163 
8501 Heule 
gsm.: 0468/33.05.35 

Ona Vandorpe 
Bozestraat 128 
8501 Heule 
gsm.: 0488/33.34.73 

Renée Horré 
Heirweg 170 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0470/24.78.89 
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Speelclub: 

Kirsten Bastin 
Izegemsestraat 225 
8501 Heule 
gsm.: 0472/82.75.57 

Trui Bleuzé 
Heirweg 139 
8500 Kortijk 
gsm.: 0471/73.38.66 

Anna Van Mierlo 
Zeger van Heulestraat 53 
8501 Heule 
gsm.: 0475/20.55.86 

Jurre Vernou 
Waterleikens 19 
8501 Heule 
gsm.: 0478/38.84.61 

Leon Duvillier 
Mellestraat 403 
8501 Heule 
gsm.: 0473/86.07.53 
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Rakwi’s: 

Arno Gonnissen   
Vlaschaard 16     
8501 Heule    
gsm.: 0477/99.70.55 

Egon Nuyttens 
Kortrijksestraat 154 
8520 Kuurne 
gsm.: 0468/13.64.90 

Otto Declercq 
Prinses Marie-Joséplein 6 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0473/18.14.38 

Thibaud Albers 
Watermolenwal 35 
 8501 Heule 
gsm.:  0471/87.80.09 
 

Bob Hendrix 
Vlaschaard 69 
8501 Heule 
gsm.: 0493/84.89.55 
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Tito’s: 

Marie Degrande 
Mellestraat 159 
8501 Heule 
gsm.: 0497/39.41.20 

Stien Gonnissen 
Vlaschaard 16 
8501 Heule 
gsm.: 0491/88.22.11 

Arthur Naessens 
Waterhoennest 12 
8520 Kuurne 
gsm.: 0491/18.11.03 

Tuur Delmotte 
Herdersstraat 87 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0472/60.46.84 
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Keti’s: 

Hannah Bommarez    
Magerstraat 15a    
8501 Heule     
gsm.: 0478/95.32.68 

Mila Pareit 
Vlaschaard 54 
8501 Heule 
gsm.: 0470/04.90.71 

Louis Vandekerckhove 
Jakob vandervaetstraat 82 
8501 Heule 
gsm.: 0472/20.28.19 
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Aspi’s: 

Austin Vanneste   
Vlashaard 23 
8501 Heule 
gsm.: 0494/63.58.34 

Rana D’haene 
Izegemsestraat 208 
8501 Heule 
gsm.: 0474/88.24.34 

Ward Vincke 
Heirweg 116 
8500 Kortrijk 
gsm.: 0495/70.49.58 
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Vriendjesdag 
Hoe leuk zou het toch zijn om alle avonturen die je beleeft in de Chiro ook 
samen met al je vriendjes en vriendinnetjes die niet in de Chiro zitten te 
kunnen beleven?  
Dat kan je zelf te weten komen, want wij maken het namelijk mogelijk om ze 
eens een hele zondagnamiddag mee te laten ravotten! Zo horen zij niet enkel 
jouw zotte verhalen over de Chiro, maar kunnen ze er ook zelf van genieten! 
Want je kan er nog zoveel over vertellen als je wil, ze kunnen nooit echt 
weten hoe een zondagnamiddag er voor een rasechte Chirofanaat uitziet 
tenzij ze er zélf eens één meemaken.  
Die kans willen wij iedereen geven en daarom organiseren wij op zondag 23 
oktober een vriendjesdag waarop je je vriendjes en vriendinnetjes 
vrijblijvend kan meebrengen om samen te komen spelen met ons. 
Wij hopen alvast dat iedereen minstens 1 vriendje/ vriendinnetje meeneemt 
en kijken er al enorm naar uit. En je weet wat ze zeggen: “Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!” 
Tot dan! 
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Pasdag 
Op zoek naar Chiro-kledij?  
Via ons kunt u er op twee manieren bestellen: 
- Op zondag 16 oktober vindt onze eerste pasdag van het werkingsjaar plaats. 
Deze gaat door in ‘Onze lokalen’ van 17h tot 18h15. 
U kunt zowel nieuwe kledij bestellen als tweedehandskledij aankopen. 
Er wordt verwacht dat de kinderen een T-shirt van Tsjoef dragen, deze kan 
gekocht worden op de pasdag. 
Houd er rekening mee dat het enkele weken duurt vooraleer wij de bestelde 
kledij binnen krijgen en deze kunnen sorteren. Aarzel niet om contact met 
ons op te nemen indien er vragen zouden zijn omtrent kledij. Wij zijn na elke 
Chiro-zondag terug te vinden aan de lokalen en onze contactgegevens staan 
op www.chirotsjoef.be! 
 
Team pasdag: Marie Degrande, Trui Bleuzé, Tuur Delmotte, Stien Gonnissen 
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Dag van de Jeugdbeweging 
Vrijdag 21 oktober zal heel jeugdbewegend Vlaanderen met hun uniform fier 
naar buiten komen.  
Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich 
jaar na jaar inzetten om kinderen en jongeren keer op keer spel en plezier te 
bezorgen. 
Deze dag zetten we de vrijwilligers in de bloemetjes! In vele steden en 
gemeenten kan je ook een gratis ontbijt verkrijgen wanneer je in uniform op 
de ochtend van de jeugdbeweging aanwezig bent.  
Dit onder andere in Kortrijk, Roeselare, Gent, Deinze, Waregem en Nazareth. 
 
Toon aan de wereld dat je in een jeugdbeweging zit en dat je een trots lid 
bent van Chiro Tsjoef!! 
Draag jullie Chiro-uniform op Vrijdag 21 oktober!  
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The final countdown 
Een ode aan zij die zijn heengegaan 

Tally 
Liefste Tally  
Nu gaat het gebeuren, want daar gaat ze.  
Na al die jaren vb te zijn nemen we afscheid van jou. Je was een gekend 
gezicht voor zowel de leden, leiding als de ouders. Met pijn in ons hart 
nemen we dus afscheid van een prachtige moeder figuur voor onze chiro.  
Je zorgde er voor dat elk chiro moment in voken en vuur stond met jouw 
enthousiasme en energie. De kinderen hielden zelfs zo hard van jouw dat ze 
met Henna een ‘tattoo’ lieten zetten van jouw naam. Laat staan alle leuke 
momenten die je meemaakte op kamp als op weekend met de leiding. We 
waren soms wel eens luid waardoor jouw nachtrust verstoord was maar zelfs 
dan viel je als een domino steentje voor onze charmes.  
Woorden zullen ons te kort blijven schieten om jouw te bedanken voor alles 
wat je hebt gedaan, maar weet dat je gemist zul worden.  
TALLY WE LOVE YOU!  
 
PS: Als we je te hard missen zullen 
we wel eventjes een liedje op 
leggen van Clouseau.   
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Nassim 
Afgelopen kamp moesten we afscheid nemen van een topleider. Na 3 jaar 
alles geven, is er een einde gekomen.  
Nassim begon zijn leider carrière bij de Speelclub. Hij leerde iedereen 
verschillende rap liedjes die ze dan samen zongen op kamp. In zijn 2de jaar 
wou Nassim een stapje hoger gaan en koos ervoor om als Rakwi leiding van 
start te gaan. Dit heeft hij natuurlijk uitmuntend gedaan. In Nassim zijn 3de 
jaar en ook zijn laatste jaar ging hij van start bij de Tito’s. Wat een droomjaar 
was dat alles was top, vanaf de eerste Chiro zondag t.e.m. het Kamp. 
Nu dat je gestopt bent met de Chiro kan je je nu vollebak focussen op je 
studies en je hobby’s op kot ;). We hopen dan natuurlijk dat we je nog veel 
mogen tegenkomen in Heule en omstreken. We hopen nog meer dat je 
voldoende zult langskomen in de lokalen zodat we je prachtige krulletjes nog 
eens kunnen bewonderen.  
Nassim we zullen je zeer zeer zeer hard missen! We hebben genoeg traantjes 
laten vloeien voor je op kamp om het duidelijk te maken hoe hard we je 
zullen missen.  
Nassim, broere, drerie, maar bovenal vriend tot in den draai xxx (btw. Zorg 
eens dat ik je kan bellen hé, tis heelsan voicemail ga maar langs bij je 
provider). 
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Myrthe 
Liefste Nolfie/Myrth/ Grootste Knuffelbeer, 
Jammer genoeg moeten wij nu ook (echt) afscheid nemen van jou…:( 
Na 2 mooie jaren als aspi in chiro tsjoef besloot je leiding te worden.  
Eerst begon je bij de rakwi’s, die gastjes hebben nog nooit zo een accurate 
legerdag gehad op zondag.  
Na een jaar besloot je speelclub te geven (met uw ooooo zo toffe 
medeleiding, zeker niet hannah en mila die dit tekstje schrijven hihi) 
Vele knuffels en babbels hebben ervoor gezorgd dat je de harten van de 
speelclubbertjes al snel veroverde!  
In de leidingsbende was je dus zeer zeker een aanwinst. Ook al zijn we soms 
eens een stelletje tamzakken in uw ogen xp 
Nolfie onze grote knuffelaar we zullen je missen! Maar weten met heel ons 
hart dat we u wel nog gaan zien en je altijd klaar staat voor vervangleiding (of 
voor een knuffeltje   ) 
 
Hou u goe en tot in den draai… ps 
word mooi wakker <333 
We zien u graag Nolfie 
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Amba 
Ambatsjoetsjoe, amba, ambachew 
na 4 jaartjes bij Tsjoef moeten we afscheid van je nemen. Je startte je Chiro 
carrière als laatste jaar Aspi. Daar waren we al meteen fan van jou! We 
leerden je kennen als de vullaard van de groep. Je niet douchen tijdens het 
douchemoment op kamp, je onderbroeken niet vervangen, en noem maar 
op. Ook de fantastische ochtend na je Aspi dropping en nog vele andere 
mooie herinneringen  
Toen kwam je in de leiding. Eerst bij de speelclub… je liet al snel vele hartjes 
smelten. Want eerlijk wie kan uw onweerstaanbare charmes nu weerstaan. 
Na een jaar speelclub was je het nog helemaal niet beu dus besloot om nog 
eens bij ze te staan. Wat een fantastisch jaar was dat zelfs ondanks corona. 
Goeie medeleiding heeft daar zeker bij geholpen xp. 
Daarna wou je toch ietsje ouder dus ging je bij de rakwi’s. Je derde jaar 
samen met muurtje dus.  Met uw goeje muzieksmaak lagen ook zij aan uw 
voeten! Long story short je bent een geweldige leidingspersoon! Zowel voor 
de gastjes als medeleiding! We zullen je missen en zien je graag!!! Je 
twijfelde om er nog een jaartje in te gaan, maar nam uiteindelijk de foute 
beslissing… nee mopje je was een fantastische persoon om bij te staan! 
Je bent wel altijd welkom bij chiro tsjoef ook al vind je de weg nie altijd even 
snel. Tmoet uw dag zijn eh xp We wensen je veel geluk toe samen met 
Justine en je laatste 2 jaartjes in gent waar je zal leren hoe je land moet 
opmeten.  
Lots of loveeeeee 
en groetjes de 
leidingsbende xxx 
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Woutertje 
Copain, El_woutro_Dikke bille 
Na 12 jaar als lid en 4 jaar als leider neem je afscheid van Chiro Tsjoef. Een 
plaats die u gevormd heeft als persoon, maar ook als 1 van mijn beste 
vrienden. We kennen wel allemaal het legendarische Chocolade verhaal van 
aant brugske, maar deze keer zal ik hem niet opnieuw vertellen xp. Dit moment 
was het begin van een prachtige vriendschap. De vele mooie herinneringen 
tijdens je uitgebreide Chiro jaren zullen ieder van ons bijblijven. Denk maar 
aan… 

 Gank in Genk 
 Rakwi-weekend uitbouwen tot het 

litste afdelingsweekend 
 Uw enge slidings 
 Uw heerlijke duimfoto’s 
 De goeie leidings-en startweekends 
 De vele slaap foto’s 
 Croque Arc de Triomph 
 Uw kook skills 
 De 1 mei matchen samen met 

El_MURO 
 10 Omers en nen emmer 
 En nog vele anderen, maar die houden we voor ons zelf 

Je begon als Rakwi-leider en bleef daar drie jaar bij. Je was een fantastische en 
actieve leider waar iedereen van hield. Dit gelde niet enkel voor de leden, maar 
ook voor de medeleiding. Uw laatste jaar besloot je om iets hoger te gaan 
namelijk de Keti’s waar je samen met Austin en Kirsten zorgde voor 
fantastische Chiro zondagen, een fenomenaal kamp en natuurlijk een 
onvergetelijke fietstocht richting de Limburg. Wouter Soens de Wout Van Aert 
van onze Chiro. 
Iemand van uw kaliber zien we niet vaak. We willen je daarom uit het diepste 
van ons Chiro hart bedanken voor wat je de afgelopen vier jaar betekent hebt. 
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Een fantastische leider, maar ook een goede en voor sommigen zelfs beste 
vriend. 
Wouter het gaat je goed dit jaar in Gent als echte kinesist. Ook massa’s veel 
geluk gewenst samen met onze fantastische liedster Ruthje!!! 
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Eva 
Liefste liefste Eva, 

Afscheid nemen bestaat niet maar jammer genoeg moeten wij nu ook 
afscheid nemen van jou :(( 

Al sinds de sloebertjes ben jij een echte geboren Chirogirl!  

Je startte dan ook je leidingscarrière als sloeberleidsters om al de sloebies 
stoere (vooral luidruchtige) chiro girls en boys te maken en amai dat is u 
zeker gelukt. Wie gaat er nu nog meedoen aan de tiktokdanksjes met de 
mini's?? 

Na de sloebertjes wou je wat hoger en ging je meteen voor de oudste 
afdeling namelijk de aspi’s.  

Die aspis hadden zoveel geluk met u als leidster (ook al zagen ze u 
waarschijnlijk vaak meer als mede aspi).  

Uw enthousiasme en luidruchtige 
opmerkingen zullen we enorm 
hard missen de komende jaren.  

Je was een echte aanwinst voor 
Tsjoef en hopen je nog veel terug 
te zien op zondag om eens 
vervangleiding te komen geven.  

We wensen je allemaal heel veel 
succes met je werk en verdere 
studies, wij geloven alvast in u!  

We zien u graag <3333 
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Balder 
Liefste Balder, Ballie aka hondje van Croqu’o  
 
Na heel je leven in de chiro gezeten te hebben als lid werd je leider in Tsjoef 
als jonge knaap, aangezien je maar 1 jaar aspi had (maar je was waarschijnlijk 
toen al volwassener dan ik nu ben). Al snel merkten we dat je een boontje 
had voor je lieve kleine sloebertjes. 4 jaar van de 7 amuseerde je je telkens 
weer op zondag met die kleine mannen (was dit uit gemak, om vroeger naar 
de leidingstent te gaan op kamp?  )  Over je eerste jaren als leider kan ik 
me niet veel herinneren aangezien ik zelf  nog tito was toen je leider werd. 
De eerste keer dat we elkaar echt ontmoetten was de eerste LK die ik mocht 
meemaken toen ik nog aspi was, meer woorden zullen we hier dan ook niet 
aan vuil maken!  
 
Toen ik leider werd, vond ik je in het begin soms wat een rare man. Maar dat 
lag waarschijnlijk wel aan mij, aangezien ik nog maar net mijn plechtige 
communie had gedaan. Maar naarmate het jaar vorderde leerde ik je beter 
kennen en zag ik jouw hart van goud naar boven komen, samen met de droge 
en grappige opmerkingen.  
Jij hebt heel mooie herinneringen beleefd en zal veel herinneringen 
koesteren, maar de herinnering die mij zal bijblijven met jou, is toch wel het 
uitkuisen van de friteuse. Telkens ik nu de friteuse, moet ik even terugdenken 
aan dat legendarische momenten. Misschien is dit dwaas voor velen, maar 
wel van grote waarde voor mij! 
 
En last but not least willen we je met heel Chiro Tsjoef bedanken voor de vele 
kookweekends die je deed als kookploeg (paprika’s wassen in de koelcel)  
BALLIE, NOGMAALS DIKKE MERCI VOOR AL JE MOOIE JAREN IN DE 
JEUGDBEWEGING!  
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Van de 40 jaar Chiro Tsjoef, heb jij er toch heel wat meegemaakt    
Veel geluk en plezier in je nieuwe huisje, met je hondje, en natuurlijk ook met 
Madame Croqu’o (ik bedoel Zahra hé   ) 
 
P.S. Ge suckt massa’s hard dat je het record niet verbroken hebt als 
langstblijvende leider xp 
P.P.S. Vergeet niet om af en toe ne croque te eten  
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Ayran 
Ons Ayran,  
Een van de weinigen die zo een groot chirohart had/heeft. We zijn immens 
trots op wat we bereikt hebben met de chiro mede dankzij u!  
Al vanaf klein mannetje was je een echt chirokindje en dat merkten we tot je 
vorig jaar jouw chirocarière als leider beëindigde.  
 
Voor uw jaren als groepsleiding startte je als praktisch verantwoordelijke 
maar wees nu eerlijk dat was maar een synoniem voor groepsleiding hè. Je 
deed het ook met je volledige enthousiasme en verdiende de titel 
groepsleiding dan ook wel!  
 
Uw laatste jaar leiding spendeerde je 
samen met een droom 
leidingsbende! Jammergenoeg was 
het laatste kamp geen droomkamp 
voor jou, maar ook al was je er niet 
meer de laatste dagen we vergaten 
je dan niet en zullen u ook nooit 
vergeten. We missen/ misten uw 
enthousiasme & hopen je nog veel te 
zien want je bent een topper!  
 
Merci voor alles lieve Ayran!  



25 
 

Rik 
Dan komen we aan bij Rikkert. Ook van Rik moesten we jammer genoeg 
afscheid nemen. Rik startte zijn leidingscarrière bij de jongste afdeling van de 
hoop de sloebers. Rik werd natuurlijk zeer graag gezien door deze jonge 
knapen. Met zijn gevoel voor humor en vage zinnen kreeg hij iedereen aan 
het lachen. Hij kreeg soms wel wat verwarde gezichten, maar dat maakte 
juist zijn gevoel voor humor zo mooi. In de leidingsbende werd Rik gezien als 
een jonge gast waar je altijd kon op rekenen niks was hem te veel. Rikkert we 
zullen je missen. En ons voetbalmomentje in de tuin (achter de ruit mikken 
die al kapot was hihi). Ook andere heerlijke momenten waren je niet te veel 
 ◦ Om 8 uur cola’s drinken op leidingsweekend 
 ◦ Elke vrijdag ruim op tijd aanwezig te zijn x 
 ◦ Gewoon goeie gast x 
 
We love you en tot in den draai!!!  
Veel succes in je verdere leven… btw vergeet nie van jin te drinken x 
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Isaac 
Isaac, stovers, ooit misschien advocaat. 
 
Na 4 jaar alles gegeven te hebben als leider, stopt je chiro carrière als leider 
in Chiro Tsjoef.  
Na een jaartje Speelclub, twee jaartjes Keti en als kers op de taart een jaartje 
Aspi ga je je eindelijk volledig focussen op je studies (en dat is nodig zeker?). 
Bij de Aspi’s smeet je je volledig, we hoorden allemaal fanatische verhalen 
van je Aspi’s: van tamzakken in de zetel tot een fantastische sportdag en een 
geweldige editie van LET LOVE RULE zullen zij je ook niet snel vergeten. 
Ik denk dat ik voor vele spreek als ik zeg dat je gemist zal worden als 
chiroleider, sfeermaker, iemand die niet bang is om zijn gedacht te zeggen 
maar ook problemen kan oplossen als een echte advocaat. Je gedrevenheid 
en doorzettingsvermogen voor de Chiro was fantastisch.  
Je bent voor vele een voorbeeld, we wensen je veel succes met je studies en 
hopen je snel eens terug te zien als vervangleiding of in den Hert. 
Merci voor de fantastische jaren 
en tot later. 
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Ruth 
Ons liefste Ruthje,  
 
Na 4 fantastische jaren als leidster in Tsjoef was het voor haar genoeg 
geweest.  
Ruth startte haar chirocarière niet bij ons als lid, dit deed ze in Sente maar 
kwam als leidster bij ons terecht. Haar eerste jaartje gaf ze leiding aan de 
kleinsten, onze sloebertjes, dat vonden de sloebers heel erg fijn maar na een 
jaartje was het voor Ruth ook wel genoeg en schoof ze door naar de ketis 
samen met Zahra en Isaac. Het leeftijdsverschil was immens maar ook de 
ketis zagen Ruth zo ontzettend graag! In Ruth haar derde jaartje klom ze nog 
een afdeling hoger en stond je bij de aspis waar ze een spetterend jaar 
beleefde samen met kiara en Lukas. Ze eindige haar leidingscarière enorm 
sterk bij de rakwis. En als dit nog niet genoeg was om te bewijzen wat voor 
top leidster ze wel niet was kunnen we er ook nog bij zeggen dat Ruth haar 
laatste jaar ook eindigde als groepsleidster. Waardoor ze alles in goede 
banen liet lopen.  
 
Ruth was degene die een mega fantastische nieuwe traditie startte. Eentje 
waarvan we allemaal telkens een traantje moeten wegpinken. Ze deed dat in 
ons bubbeljaar toen we elkaar als leiding 
niet mochten troosten. Misschien niet 
het beste jaar om ‘de alegria traditie’ te 
starten maar wat genieten we er al 3 
jaren van! Je zorgde voor een fantastisch 
mooi afscheid voor elke leiding persoon 
en daar zijn we jou zo ontzettend 
dankbaar voor lieve Ruth!  
 
Je bent een topper! Dankjewel voor alles, 
we zien je graag!!  
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Domeiske 
Ons Domien/Mien/Mientje  
 
Een leider die ontzettend zal gemist worden! Iemand die zich altijd helemaal 
smeet voor zijn leden. De meest enthousiaste leidingspersoon die ik ken. Hij 
startte zijn leidingscarrière bij de speelclubbers, je gaf die kids een fantastisch 
jaar. Hij kon deze kids dan zelf ook niet missen en schoof met hen mee naar 
de rakwis, waar hij ze opnieuw een jaar gaf om niet te vergeten. Daarna 
besliste Domien dat hij toch graag wat hoger zou staan en koos ervoor om 
leiding te geven aan de ketis. Als laatste gaf hij leiding aan zijn sloebsters die 
kids gaan hem dan ook nooit vergeten. Hun allereerste jaartje in de chiro. Ze 
kregen er dan zo een topleider bij, iemand die hen op een soms wat te harde 
manier duidelijk maakte dat hij ze zelf ook zo ontzettend graag had.  
 
Om tot een eindpunt te komen, domien je was een fantastisch aangename 
en enthousiaste leider en een enorm goede vriend. Iemand die wij dan ook 
ontzettend hard gaan missen binnen onze leiding.  
 
Lieve mientje, bedankt voor jouw jarenlange inzet als leider in tsjoef! 
Veel succes in wat je doet in de toekomst en weet dat je nog altijd welkom 
bent om eens gezellig samen te zijn met de huidige leiding of om eens 
vervangleiding te geven op een zondagnamiddag.  
Tot snel 
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Geof 
Dit jaar hebben we ook jammer genoeg moeten afscheid nemen van 
Geoffrey.  
Geoffrey was een leider waarvan zijn hart vooral rood kleurde aangezien hij 3 
jaar op een rij Tito leider was.  

 
Geoffrey is niet alleen een goede leider, maar ook een zeer goede vriend 
waar iedereen altijd kan op rekenen. Niks is voor hem te veel gevraagd hij 
geeft altijd het beste van zichzelf en dat zullen we enorm hard missen.  

 
Gelukkig zullen we Geoffrey altijd terug vinden de vrijdag na de LK in café den 
Hert waar hij na een zware werkweek tot ontspanning komt. 
 
Geoffrey bedankt voor al je jaren je was/bent een topleider! 
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Siem 
Permanentje  
Je startte bij de Tito’s dan naar Rakwi’s en je had er niet genoeg van de dus 
keer je terug naar de Tito’s. Waar je u laatste jaar afslootte samen met Ward, 
Nassim, Marie en jezelf natuurlijk.  

Amai ik vindt dit echt moeilijk.   
Je laatste jaar. Toen ik te horen kreeg dat ik bij jou stond samen met de rest 
van de groep dacht ik van 3 mannen naast mij? Maar oké, dat moet lukken. 
Je laatste kaar als tito leiding  . Eén van de beste jaren en ook het beste 
jaar om af te sluiten.  
We beginnen in het begin van het jaar waar we ons met een zalige groep het 
hele jaar mee hebben gesmeten. Dan het weekend, wat was dat jong. Een 
late avond, vroege ochtend en enkele zalige dagen. Wel wat te warm maar 
daar hadden we een oplossing voor: we springen gewoon in dat beekje  .  

Specialeke: oké we gaan na een pretpark! We komen daar toe zien we wel 
dat we met 2 wat bangere leiding zijn. Die wel op dingen durft maar niet 
100%. Maar je bent dan toch op de vleermuizen geweest waar jij en Ward 
wat aan het afzien waren, maar je hebt het toch gedurfd! 

Dan kamp: 10 dagen samen spelen, ravotten, 
eten,…. en 10 dagen samen op de TR zitten te 
vergaderen. Op je kamp heb je gestraald, heb je 
gelachen en nog meer. Was je laatste kamp? Of 
toch niet je blijf nog een jaartje? Wacht ga er 
toch uit? Of neen je blijft erin? Toen besliste je 
om er toch uit te gaan “Daaag lieve leiding ik zal 
jullie missen” was je laatste berichtje. Ewel wij 
zullen je ook missen in de leiding. 

Hopelijk zien we je nog wel eens voor vervanging leiding in het CHIROJAAR, 
op evenementen of gewoon in het dagelijks leven.  
We zullen je missen permanent, veel liefs 
Anoniempje     
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De nieuwe lichting 
Leon 
Uhum uhum uhum  
Aan allen die dit artikel lezen proficiat, aan allen die dit artikel niet lezen ook 
proficiat. 
 
Via deze weg willen wij jullie Leon Duvillier voorstellen of ook wel de GOAT 
genoemd. Dit door zijn succesperiode bij FC Barcelona waar hij speelde als 
spits. Hij werd ook wel de schrik van iedere tegenstander genoemd.  Hij 
begon op den duur wel heimwee te krijgen naar zijn periode waar het 
allemaal voor hem begonnen is bij kdns Heule, ook wel een weireld ploegske 
genoemd. Leon keerde terug en speelt tot op heden bij de beloften van kdns 
Heule als links achter, ja u leest het goed als ‘linksachter’. Hij kan blijkbaar 
elke positie aan , wat een talent dat Heule weer erbij heeft. Hij is niet meer 
weg te denken in de ploeg. 
We weten ondertussen al dat Leon een sportieve jonge gast is maar ook een 
enorm enthousiaste en behulpzame jongen is die de speelclubbers de tijd van 
hun leven zal geven iedere zondag.  
Speelclubbers jullie hebben chance me zo’n leider. 
Veel succes gewenst Leon als leider bij de speelclub, je gaat dat goed doen en 
geniet ervan. 
En ge weet, GREEN WHITE DYNAMITE  
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Anna  
Onze spring in veld, want aan energie ontbreekt er niets. Altijd enthousiast 
voor elke uitdaging die op haar pad komt. Wisten jullie zelfs dat Anna heeft 
meegedaan aan de Tinekesfeesten in het jaar 2021?  
Onze Anna is één met de natuur. Niet omdat ze soms staat te waaien en niet 
altijd mee is wat er gebeurd, maar gewoon omdat ze op een boerderij woont. 
Misschien ben je haar al eens tegengekomen op De Heerlijkheid?  
Het is nu haar eerste jaar dat ze in de leiding zit en we heten haar van harte 
welkom. Ze staat dit jaar bij de speelclub en ik heb er ongelofelijk veel 
vertrouwen in dat ze dit fantastisch gaat doen. Met de energie die zij heeft 
zullen de kindjes zich volledig kunnen uitleven.  
Doet dat goed Anna!  
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Sander 
Sander, Sandra  
Waar moeten we beginnen. Het is voor jou niet de eerste keer dat jij in onze 
lokalen komt. Is het nu al 13 jaar geleden dat je stopte als leiding? Maar ja de 
liefde voor Tsjoef is te groot en dat zien we aan alles wat je doet. Alleen al 
het feit dat je hier terug staat als VB zegt al genoeg.  
Je ging dit jaar al voor de eerste keer mee met ons op kamp en hoe jij je 
amuseerde en elk kamp van jouw terug herbeleefde is zalig om te zien. Je 
bent niet zomaar een VB, je bent iemand die geniet van al die kleine dingen. 
De nieuwe papa van ons allemaal? Of heb je al genoeg deugnieten thuis waar 
je je handen mee vol hebt?  
Je snapt wel wat ik bedoel, jou zien we gewoon genieten van hoe wij bezig 
zijn met de kinderen. En ja ous Joyce wilt ook graag terug wat meer 
verbonden zijn met de chiro en dankzij jou lukt dit al een beetje maar haar 
werk steekt er toch nog een stokje voor jammer genoeg.  
We weten dat je dit jaar enkele grote stappen zult zetten of ja gewoon veel 
veranderingen in je leven die zullen gebeuren, maar daar zal ik geen 
tekeningetje bij maken. (Niet iedereen hoeft meteen alles te weten e, maar 
wil je het toch weten? Sander staat zeker paraat om eventjes een babbeltje 
met jullie te doen.)  
Ik wil dus gewoon zeggen dat we heel blij zijn dat 
je ook deze verandering ziet zitten en samen met 
ons het Tsjoef verhaal verder wilt schrijven. 
Zonder groepsdruk uiteraard, gewoon zoals je 
bezig bent. Op zin Sanders, want dat is de persoon 
die we graag bezig zien!  
Tot in den draai!  
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Casper 
Juwww dit jaar is Casper onze nieuwe aanwinst bij de leiding. Hij is 18 jaar en 
studeert leerkracht lager onderwijs in  Vives in kortrijk. In zijn vrije tijd gaat 
Casper ook vaak gaan sporten! Hij staat zijn 1ste jaar bij de sloebertjes. Casper 
zal uiteraard zeer goed zorgen voor jullie kindjes. Ook al is hij soms zelf wel 
nog steeds een kindje   

Wisten jullie ook al dat Casper bij Ajax en Liverpool speelde en de Champions 
league gewonnen heeft! 

Aleee kindjes veel plezier de zondag met Casper 
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Jurre 
Ah hey jurre!  

Jurre is er ook bij gekomen in de leiding en start bij de speelclub. Jurre 
studeert integrale veiligheid dus jullie kinderen zullen zeker veilig zijn bij deze 
patser ! Jurre veel succes dit jaar je zal het goed doen 
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Bob 
Ons bobke 

Wat ben ik blij dat ik ook een verwelkomingstekstje mag schrijven voor jou!  

De vergadering van 23 september kwamen we te weten dat je toch als leiding 
wou beginnen en amai wat waren wij allemaal zo blij (we hadden het moeten 
filmen, het was echt gek hoe gelukkig en enthousiast iedereen was) 

Je start als eerste jaar bij de rakwis samen met Arno, Thibaud, Egon en Otto.  

Naast Chiro studeert Bob in Parijs. Oui Oui, Bonjour 

Elke vrijdag komt hij terug voor onze lieftallige leidingsbende te vervolledigen 
en de leden een fantastische Chiro zondag te bezorgen.  

Je maakt onze leidingsbende nu volledig en we zouden je niet kunnen 
missen! 

Au revoir! 
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Renée 
Ons Renée of Renaat voor de vrienden 

Welkom bij ons in de leiding! Je start jou eerste jaar leiding bij de sloebertjes 
en daar is jouw medeleiding duidelijk erg enthousiast over! Je bent een 
fantastisch lief en zacht persoon! Perfect om de kleinsten de tijd van hun 
leven te geven. Dit merkten we de eerste chiro zondag al want heel wat 
kinderen waren jouw grootste fan! Ik weet niet of het aan jouw studiekeuze 
chemie ligt maar je maakte de chemie binnen de leiding en de sloebers al 
ontzettend aangenaam! Bedankt voor jouw enthousiasme de afgelopen 
momenten! 

Renée je zal dit zo ontzettend goed doen! 
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Lotte 
Moch wie we hier hebben ons Lotte!! 
Na toch wel vele jaartjes als lid (lit) van onze chiro besloot je leiding te 
worden. Dit jaar sta je bij de cuteste sloebers en we zijn er zeker van daje da 
goed gaat doen! 
Het is een jaar vol nieuwe starten. Zo start je ook je opleiding voor 
verpleegkunde. Zij ma zeker da we voor onze pijntjes bij jouw gaan komen 
dusss leer ma goed eh lieverd!  
We zien u graag lotje! X 
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Ona 
Allerliefste Ona, 
Welkom in deze leidingsbende!  
Je bent alvast een heel gemotiveerde nieuwe aanwinst voor deze bende. Na 
12 jaar lid binnen chiro Tsjoef ga je nu je Chirocarrière  verderzetten als 
sloeberleidster. En als ik anderen mag geloven, doe je dit nu al fantastisch.  
We hopen dat je nog vele jaren voor Tsjoef zal kiezen en dat je samen met 
Luna, Casper, Renee en Lotte er een topjaar van zal maken.  
 
We kennen Ona als een vrolijke, enthousiaste, en vooral zorgzame persoon, 
die perfect is om heel veel liefde te geven aan haar kleine sloebies.  
Naast de chirozondagen kan je Ona ook tegenkomen in de Vives. Daar 
studeert ze sinds dit jaar voor vroedkunde.  

Heel veel succes met jouw studies!   
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Otto 
Dit jaar mogen we ook Otto bij de leidingsbende rekenen, dus welkom in ons 
clubje. Als lid was hij wel een beetje een laatkomer en is pas in de tito’s erbij 
gekomen. Maar aangezien hij nu bij de rakwi’s staat als leiding zal hij wel 
altijd op tijd moeten zijn op de Verilin. Hopelijk kan hij ons ook wat meer 
vertellen over de 40 jaren van Tsjoef, nu dat hij toch geschiedenis studeert. 
Maak er een machtig jaar van. 
Grtjs de leidingsbende. 
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Tuur 
Ook dit jaar zijn er vele nieuwe topleiding bij de groep aangesloten. 1 
daarvan is Tuur Delmotte. Deze jonge en ook gemotiveerde knaap zal dit jaar 
de tito’s een fantastisch jaar bezorgen. Tuur kan je voornamelijk terug vinden 
bij hem thuis wat logisch is. Hij is namelijk gek op lieve sms’jes  ontvangen 
dus bij deze zijn nummer  waar je zoveel sms’jes als je maar kan naar toe 
kunt sturen: +32 472 60 46 84. Maar let op niet te lief he want deze jonge 
knaap heeft een pracht van een vriendin waar hij zeer gelukkig mee is. 
 Voor verdere informatie van deze GOD in een jong lichaam kan je je 
richten naar het email adres: thibaud.albers@skynet.be of bereikbaar via 
telefoon: +32 471 87 80 09.  
Bedankt en tot ziens! Met vriendelijke groeten  
JE GROOTSTE KAPOEN X X 
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Stien 
De Stien, een Chiro veteraan als geen ander. 
Hoelang gaat zij nu ook al weer mee? Het antwoord is: lang, al sinds ze nog 
maar een kleuter was. 
En dit jaar mag ze dan ook verder doen, maar als leiding van de tito’s. 
Zet nog ma velen jaren biju naam en alvast veel succes dit jaar! 
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Arthur 
Arthurtje   (Arre)  
 
Jouw eerst jaar als leiding en al direct bij de Tito’s. De leidingsverdeling van 
het ene na het andere gewisseld. Dan uit gekomen op de Tito’s. Wat een 
bende. Direct smeet je u al in de eerste zondagen.  
Je wilde al altijd leiding geven en nu is het moment. En ik zie dat je dit met je 
hele hart doet   
 
Ik wens je nog een top jaar toe samen met je medeleiding 
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Trui 
Trui aka zwarte drake 
 
Weeral iemand die het waardig is om onze leidingsploeg te versterken. 
Tijdens de startvergadering merkten we al dat jij een echte chiro bjitte bent 
en wat voor 1!  
Bij al de speelclubbers sta je u mannetje met een stem die tussen de rotsen 
weerklinkt.  
De vrouw die graag wekker wilt zijn om iedereen een ochtend humeur te 
geven tijdens het wekken. 
 
We kijken er dus alvast naar uit om al je andere eigeschappen te leren 
kennen bij onze leidingsbende.  
 
We ein je geiren! Tot in den draai! 
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Sloebers 
Dag allerliefste sloebertjes 
 
Het is weer september en wat wil dat zeggen… een nieuw chirojaar! Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in als jullie enthousiaste leiding! Wij zien dit jaar 
alvast keihard zitten!  
 
Omdat alles een beetje nieuw is zullen we ons eens voorstellen, 
als eerste heb je Leidster Luna ofwel mama luna, ervaren sloeberleidster. Dit 
is Luna haar derde jaar als sloeberleidster dus de tweede jaars zullen haar 
zeker wel kennen. Ook heeft ze een job als opvoedster in de branding. Zij zal 
er altijd zijn voor een knuffel of als je een pijntje hebt.  
 
Als tweede leidster heb je Leidster Ona, eerste jaar leiding en vol 
enthousiasme. Je kan ze vinden in de vives als toekomstige vroedvrouw dus 
ze is perfect om onze kleinsten te verzorgen en blij te maken. 
Naast deze twee toppers heb je nog een derde leidster, leidster Renée. 
Renée zal chemie studeren en zal ook zorgen voor goede chemie en 
groepssfeer! Ze is altijd blij en zal elke zondag een lach op jullie gezicht 
toveren. 
 
Wie ook elke zondag voor jullie zal klaarstaan is jullie laatste leidster, Leidster 
Lotte. Zij zal altijd met een glimlach met jullie spelen en je kan altijd bij haar 
terecht met een pijntje, ze studeert verpleegkunde aan de vives en wordt de 
persoonlijke sloeberverpleegster of als je eens wil tetteren natuurlijk dat kan 
ze ook goed.  
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En om al dit vrouwelijk geweld te evenaren hebben we nog leider Casper, 
Casper zal je altijd laten lachen en is een stoere vent, maar stiekem is hij de 
grootste knuffelbeer van de chiro. Casper zal ook altijd meespelen met de 
sloebertjes en zorgen dat ze elke zondag met een goed gevoel naar huis 
gaan.  
 
Maar genoeg gebabbeld, het zou veel leuker zijn om ons in het echt te leren 
kennen en samen met ons er een top jaar van te maken!  
 
heel veel liefs van jullie sloeberleiding!  
Luna, Ona, Renée, Lotte en Casper x 
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Speelclub 
Kiekeboe  
Hier zijn wij, jullie favoriete speelclub leiding.  
Wij zijn Trui, Anna, Leon, Jurre en Kirsten en hierbij willen we ons zelf even 
voorstellen.  
Trui gaat graag gaan fitnessen. Ze houdt van muziek en rijd graag de wereld 
rond. Dit jaar wil ze dan ook met de leden reis rond de wereld spelen. Ze ziet 
het al mega hard zitten om jullie kapoentjes 1 voor 1 beter te leren kennen.  

Anna de boerin van de hoop. Ze woont namelijk op een boerderij.   
Misschien mogen we wel eens langsgaan? Met jullie wilt ze graag eens samen 
waaien tijdens de chiro werkingen zoals een boom die stil staat.  
Leon de sportieveling van de hoop. Dit zal hij dan natuurlijk bewijzen tijdens 
een voetbalmatch met jullie. We zijn al benieuwd of jullie kunnen winnen?  
Jurre die denkt dat hij sportiever is dan Leon zal zich dit jaar ferm bewijzen. 
Hij hoopt dat dit echt waar is, maar of dit waar is zullen we nog ontdekken.  
Kirsten die met deze vier groentjes het jaar zal starten. Is het al wat gewend 
als leiding, ze noemen haar dan ook wel Kris10 of het mama’tje van de hoop. 
Ze is dan natuurlijk haar enthousiaste zelve om het chiro jaar te starten.  
Wij kijken er alvast naar uit om jullie 1 voor 1 beter te leren kennen.  
Liefs jullie kaboutertjes  
Kabouter Plop, Kabouter Kwebbel, Kabouter Lui, Kabouter Klus en Kabouter 
Smal  
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Rakwi’s 
Liefste rakwi’s en ouders  
Wij als rakwi leiding staan te popelen om aan het nieuwe chirojaar te 
beginnen hopelijk jullie ook.  
Weer iedere zondag namiddag chiro,  yessssss. 

- Chiro werking krijgen van super toffe -, mega gekke-, fantastische  
rakwi leiding  

- Iedere zondag spelletjes spelen met je vrienden/ vriendinnen. 
- Super veel plezier maken 
- Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes  maken  
- Soms wat vuil worden ( maar dat is plezant )  
- Op weekend gaan  
- Op kamp gaan  

 Wat een toffe vooruitzichten zeg , dat het chiro jaar maar snel begint.  
We stellen ons eerst even voor:  
Als eerste hebben we Thibaud. Sommige onder jullie gaan me nog kennen 
van vorig jaar toen was ik ook leider van de rakwi’s . we gaan er een 
fantastisch jaar van maken en genieten van iedere zondag- namiddag , het 
super toffe rakwi-weekend en last but not least het kamp.  In het dagelijkse 
leven studeer ik nog , ik zit in het 2de jaar biotechnologie in HO Gent.  Tot 
zondag.. 
Heyy gasten!  
Otto hier, veel van jullie zullen me al kennen als lid. Ik ben dan ook super blij 
dat ik nu ook leiding mag zijn van tsjoef. Ik kan al niet wachten om mij elke 
zondag volledig te smijten! Dan ook nog het rakwi-weekend en niet te 
vergeten KAMP. Ik krijg er al instant energie van!  
Naast de chiro volg ik aan de Kulak mijn eerste jaar geschiedenis. Laten we er 
een historisch rakwi jaar van maken.  
Tot zondag! 
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Salut rakwis! Tout va bien? Je suis Bob et j’ai 18 ans. 
Oei, jullie hebben geen zin in Frans? Dan maar in het Nederlands zeker.. Dat 
dacht ik al. 
Hallo rakwis! Alles goed met jullie? Mijn naam is Bob en ik ben 18 jaar. Dat 
wil zeggen dat dit mijn eerste jaar leiding is dat ik mag geven, en dat aan de 
rakwis. 
Ik zit in Frankrijk op school maar ik doe mijn allerbest om er elke zondag voor 
jullie te zijn zodat we ons rot kunnen amuseren. Op die manier kunnen we er 
allemaal samen een spetterend jaar van maken. 
Tot zondag! 
Dan is er ook nog Arno. Na 16 jaar mee te gaan op kamp, eerst als 
kookploegkindje en daarna als lid mag ik eindelijk mee als leider. Dit is nu 
mijn derde jaar in de leiding. En joepie na een jaar tito’s en speelclub  mag ik 
dit jaar leiding geven aan de Rakwis! Ik zit momenteel in mijn derdejaar 
industrieel ingenieur aan de Ugent campus Kortijk. Naast de chiro ga ik graag 
gaan klimmen. Tot zondag! 
En den laatsten van de groep, Egon. Na zo’n 12 jaar als lid en een als leiding 
sta ik eindelijk bij de rakwi’s. De meeste zullen mij waarschijnlijk toch al 
kennen na een jaartje bij de speelclub te staan, maar laat me mezelf even 
voorstellen. Ik ben begonnen met Elektronica-ICT te studeren aan de Vives te 
Kortrijk. Naast het studeren en Chiro gaan hou ik mezelf bezig met tekenen 
en dingen maken. Hopelijk een fantastisch jaar dit jaar (Tuurlijk toch?) en ten 
slotte… 
Tot zondag! 
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Tito’s 
Hallo liefste, beste, leuke, coolste afdeling van Chiro tsjoef 
Wij zitten momenteel in Baardegem op leidingsweekend. Op dit moment 
zitten we in een veel te warme auto in de gietende regen. Het is zaterdag 
namiddag 17 september 2022, tijdstip: 16.27. We zijn momenteel aan het 
denken hoe we dit tekstje het best aanpakken. We zijn ook leuke, toffe 
herinneringen aan het boven halen van toen wij tito’s waren. Zodat we ook 
zo’n cool programma kunnen maken voor jullie, zoals wij die gehad hebben. 
Zie hier wat er uiteindelijk van geworden is.  

Uiteindelijk is het zo ver, het chirojaar kan terug van start gaan!! JOEPIE   
Wij met de leiding zitten boordevol ideeën om er een super jaar van te 
maken, hopelijk hebben jullie er evenveel goesting in als ons. Wij hebben dan 
ook super veel zin in de toffe dingen die ons te wachten staan. Namelijk elke 
chiro zondag, het klein kamp (weekend), te toffe en lekkere evenementen, 
specialleke en niet te vergeten het GROOT kamp!!! 
Probeer maar eens de juiste namen bij de juiste persoon te zetten! Je kan 
kiezen uit: Stien, Tuur, Arthur en Marie 
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Om elkaar wat beter te leren kennen hebben we een klein spelletjes gemaakt, 
verbind de juiste naam met de juiste kenmerken van de persoon. Rarara en veel 
plezier!! 

 
 
 

Ik zit al van mijn eerste 
levensjaren in de chiro. Naast de 
chiro kan je me ook terug vinden 
in de sporthal. Ik speel volleybal 
in Bissegem. Ik ben ook net 
gestart aan de opleiding voeding 
en dieetkunde in vives in Brugge. 
Ik ben ook zeer graag bij familie 
en vrienden. Rararara, wie ben ik?  

 Tuur 

Hoi hoi ik ben de oudste van ons 
vier. Ik zit al vanaf mij 1ste leerjaar 
in de chiro en hopelijk wordt dit 
ook een tof jaar om niet snel te 
vergeten. Ik ben geen student 

meer, ik werk namelijk al 1 jaar. 
Als je nog vragen heb mag je altijd 

komen. Rararara wie ben ik? 

 Stien 

Ik ben de coolste van de tito 
leiding, raraarara wie ben ik? 

 Arthur 

Hallo hier u toekomstige tuinman, 
of niet, het kan ook nog iets 
anders worden, maar ik volg 
allezins wel een opleiding als 

hovenier. Mijn hobby’s zijn karate 
en chiro, vroeger deed ik ook 
zwemmen. Als je zin hebt in 
chocolade mag je dat altijd 

zeggen want ik eet dit ook zeer 
graag. Rarara wie  ben ik :) ) 

 Marie 
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Wij kunnen ook al zeggen dat jullie zeker 10-11-12 maart moeten vrijhouden 
in jullie agenda, want dan gaan we namelijk op weekend! JEUHH! Naar waar 
we gaan is natuurlijk nog een verassing. Maar we zullen zeker ons best er 
voor doen, dat het een super weekend zal worden. Met zo’n toffe tito groep 
komt dat zeker in orde!   
Nog een wat praktische informatie : net als de rakwi’s gaan wij ook met de 
fiets naar plaatsen de zondag. Dus hou er rekening mee dat het rap terug 
donker word in de wintermaanden. Dat wil zeggen dat iedereen eens goed 
moet kijken of zijn fietslichten goed werken! Zodat we goed veilig zijn in het 
verkeer als we ons verplaatsen.  
 
Maar momenteel is het ook al 17.21 ook  zitten we niet meer in de auto, 
maar in de lokalen van een scouts, het is ook gestopt met hard te regenen en 
schrijven de laatste zinnen van dit bericht. Wij hopen dat jullie ons nu iets 
beter kennen. We zullen jullie alvast beter leren kennen op de eerste Chiro 
zondagen. En daar hebben we super veel zin in! Tot zondag!! 
Je favo leiding  
Marie , Arthur ,Tuur en Stien 
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Keti’s 
Liefste keti meiskes, 
 
Momenteel liggen we met 3 in bed (Louis heeft weer geluk ;))  
We zijn op weekend in het tropische Aolst jammer genoeg weinig tropisch :(  
 
We hebben al heel wat vergaderd en zijn tot 1 conclusie gekomen... wa een 
BJISTIGE leiding hebben jullie eigenlijk!  
 
Misschien kennen de gelukkigen onder jullie ons als legendarische leiding al. 
Maar niet getreurd! Voor de ongelukkigen onder jullie komt er een 
voorstelling. 
 
De eerste fantastische leidingspersoon is een klein meisje en is 15 jaar. Ze eet 
graag sushi en heeft veel vriendjes. Je kan ze wekelijks terugvinden op haar 
kot in Leuven. Jaa ze studeert al aan de unief aan 15 jaar want ze heeft een 
heel hoog IQ, ze doet zelfs kiné wowwwww.  
Ze heeft ook een broer maar die is saai maar is ook vriend van andere leidster 
die 13 jaar is.... WOPPA. Ze is al 33 jaar in de leiding en ziet het alvast zitten 
om leiding te geven aan jullie meisjes.  
 
Ra Ra Ra.... Wie ben ik? 
A) Dua Lipa 
B) Bernadette van achter den oek 
C) Kelly en aar zuster Peggy 
 

Kruis het juiste aan en wie weet win je een   (hihihi)  
 
De zevende fantastische leidingspersoon is een beetje zoals een kameleon. 
Ze kan als het ware van kleur veranderen.  



54 
 

Rarara los het raadsel op!  
 
Kijk naar buiten en als het regent eet dan een chipje.  
 
Even terug naar die fantastische leidingspersoon... ze studeert iets met 
coaching en gezond zijn.  
Iets dat dus niet matcht met  onze 37ste fantastische leidingspersoon.  
Ze heeft in haar ver verleden toen ze nog in de buik van de mama zat, nog 
gedanst. Ze was een echte superster en was een vriendin van de koninklijke 
Taylor Swift.  
Ze is sinds dit jaar ook de hoofdleidster van Chiro tsjoef... (maar bertje met 
een d zal af en toe niet luisteren naar haar) 
 
Rarara wie ben ik? 
 
A) Sus van klus 
B) Magda van Danny 
C) Sofie van Patrice  
 
Kruis het juiste aan en wie weet win je een knuffel (hihihi)  
 
Jullie denken nu waarschijnlijk wat een rare jongen daar (+meisjes maar 
vooral jongen)  
Maar het is nog niet gedaan want er komt nog een 37ste fantastische 
leidingspersoon aan.  
Dit meiske zit al 4 jaar in de leiding en is dus 1 van de bejaarden in Tsjoef.  
Door de week vind je hem in het marginale Torhout in een enge traina met 
gekke sportpattas.  
Daar studeert hij voor lo leerkracht wat betekent dat hij eigenlijk gewoon een 
lege zak is. Kijk zeker eens de komende zondagen naar zijn lijntje en je zal 
begrijpen wat we bedoelen. Duid aan wat het is... 
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A) sixpack 
B) onepack 
 
In het weekend vinden jullie hem terug in chiroshort of werkbroek. Ook al 
zijn het meestal zijn armspieren die het werk doen. Voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij deze kei leuke tuinman zijn: 0471878009 
 
Rarara wie ben ik? 
A) Donald duck 
B) Wardje Vincke 
C) Jempi 
D) baaaaah er is geen D losers  
 
Oke genoeg gezeverd twordt wel tof.  
Doei 
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Aspi’s 
Ewa Aspi’s 
 
Nu deze warme zomerdagen aan het vertrekken zijn komt het nieuwe Chiro 
seizoen er weer aan. ENNNN DIT MET NIEMAND ANDERS DAN Austin, Rana 
en Ward (jullie leiding   dat jullie zeker al niet op voorhand wisten). Ze 
zullen er een keiharde lap op geven.  
 
Jullie zijn nu de oudste groep en dit wil zeggen dat ‘leiding zijn’ bijna voor de 
deur staat. Maar voor dit het geval is zullen we ons nog een jaartje keihard 
smijten!!  
 
Vooraleerst beginnen we met leefweek. Dit zal zoals ieder jaar doorgaan op 
de Warande. De bedoeling is heel simpel: letterlijk een hele week samen 
leven en alles samen doen om van deze bende een topbende te maken. 
Precieze data volgt nog.  
 
Naast leefweek moeten we ook nog een knaller van een fuif organiseren. 
Meer uitleg hierover volgt zeker op leefweek en de komende weken, dus nog 
geen paniek. MAAAR om er voor te zorgen dat we ook dit jaar vorige jaren 
zullen overtreffen hebben we ook jullie medewerking nodig. Jullie mogen dus 
al 12 mei 2023 vastleggen in jullie agenda voor de party van het jaar!!!  
 
Ookal kennen jullie ons al door en door, zullen we onszelf nog eens kort 
voorstellen. Want zeg nu zelf, niets is toffer dan slijmen over elkaar, toch? 
  Eerst beginnen we met onze kleinste maar daarnaast ook fijnste leidster. 
Rana D’haene - wat een madame. Zij zal ook zoals ieder van jullie er keihard 
voor gaan. Jullie kunnen haar vinden in het hartje van Gent, want daar 
studeert Rana voor kinesist. Maar waar je Rana nog het meest zal zien is in 
Heule en om nog preciezer te zijn in Hertje. Deze top dame staat altijd klaar 
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voor een goeie babbel en is natuurlijk zeer nieuwsgierig naar alle nieuwtjes. 
(Vooral de nieuwtjes over de liefde xp)  
Wie daar natuurlijk ook niet vies van is, is onze jongste aanwinst Austin. Deze 
jonge knecht is een pion in het internationaal voetbalsysteem van KDNS 
Heule (green white dynamite). Austin is net afgestudeerd in zijn 7de jaar en 
heeft de stap gewaagd om naar het hoger te gaan. Hij gaat sales support 
studeren in de VIVES in Kortrijk. We duimen natuurlijk allemaal voor deze 
stoere bink dat dit een succes wordt.  
 
Onze laatste maar zeker niet onze minste aanwinst bij de aspi’s is Ward aka 
biertank. Al 4 jaar lang bekoort hij ons met zijn fantastische humor. Sinds kort 
zie je hem ook iedere zondagochtend schitteren op het veld samen met de 
VC Molenaars. Ook vind je hem terug in de Vives waar hij maatschappelijk 
werk aan het studeren is. Doorheen de week zou je hem hij wel eens kunnen 
tegenkomen in jullie school. Tijdens zijn stages loopt hij mee in middelbare 
scholen als leerlingenbegeleider. Dus bij deze zou ik heel flink zijn    
 
Voila dit was het dan, om het melige door te trekken, hopen wij natuurlijk op 
een fantastisch jaar om niet te vergeten, waar vriendschappen voor het leven 
opgebouwd worden.  
 
Kusjes overal xxx 
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Weetjes 
 In Frankrijk gebruikt men meer roze dan wit toiletpapier 

 

 De zonsopgangen op Mars zijn blauw 

 

 Anatidaephobia bestaat echt. Angst dat er een eend naar je 
staart 

 

 Mensen en bananen hebben voor 50% hetzelfde DNA 

 

 Elk jaar verliezen vrouwen zo’n 1.73 miljard haarspeldjes 

 

 Wist je dat Chiro Tsjoef dit jaar al 40 jaar bestaat!! 

 

 Wist je dat we op de eerste chirozondag met maar liefst 157 
leden aanwezig waren 

 

 Wist je dat 0,00036 % van de Vlaamse bevolking leider is bij 
Chiro Tsjoef 

 

 Wist je dat we dit jaar niet 1 maar 2 nieuwe Vb’s mogen 
verwelkomen? Welkom Sander en Suzanne! 
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Kalender 
Deze datums zeker noteren in jullie agenda 

 

 16 Oktober: 

Pasdag 

 21 Oktober: 

Dag van de Jeugdbeweging 

 22 Oktober: 

Spookjestocht 

 23 Oktober: 

Vriendjesdag 

 5 November:  

Frieten & Stovers 

 6 November:  

Geen Chiro 

 4, 11 en 18 December: 

Examenregeling 

 11 December 17u: 

Kerstbar 
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