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GROTE SNOEPVERKOOP TVV SUPERSTEF EN UZA FOUNDATION 

Op 17 juni 2017 overleed Stef - net voor zijn 20ste verjaardag - in het UZA aan de 

gevolgen van Acute Myeloïde Leukemie. Amper acht dagen nadat de diagnose was 

gesteld en zonder dat er op voorhand duidelijke symptomen waren dat er iets serieus 

mis was. 

Acute leukemie is een ziekte waar vooral bij jongeren, nog steeds weinig kans op 

genezing is. Ook al boekt de moderne geneeskunde steeds grotere vooruitgang in 

het succesvol bestrijden van kanker. 

Daarom hebben wij in samenwerking met het UZA-foundation, een steunfonds 

opgezet SuperStef - om het onderzoek naar Leukemie en dan vooral AML, een 

duwtje in de rug te geven. 

Het UZA in Edegem speelt een toonaangevende rol in België en Europa in dit 

onderzoek. 

Daarom verkopen wij vanaf eind november tot eind december in het kader van de 

"Warmste Week" snoepzakjes van 250 gram aan € 4,00 per stuk via winkeliers, 

scholen en jeugdverenigingen in Puurs en Kalfort. Het geld komt via de "Warmste 

Week" ook rechtstreeks bij UZA-foundation terecht. 

 

Nancy en Geert 

Jef en Lien 



  

Inleiding  
 

 Beste ouders,  
 
Nu ook de maand november met weer vier fantastische zondagen er aan moest 
geloven, naderen we stilaan de eindejaarsperiode. De dagen worden korter en het 
weer alsmaar kouder. Wat voor uw zoon waarschijnlijk een leuke vakantie wordt, is 
voor velen onder de leiding een nachtmerrie. “Den blok” komt namelijk gevaarlijk 
dichtbij. Voor een paar is dit dan ook de eerste examenperiode in het hoger onderwijs, 
al zijn er toch ook al leiders met wat meer ervaring achter hun naam. Het kan dus best 
zijn dat u enkele leiders niet zult zien wanneer u uw zoon komt brengen. Veel succes 
dus aan allen die eindeloze cursussen moeten blokken. Voor de leden uiteraard veel 
plezier in de kerstvakantie en veel cadeautjes met Kerstmis en Nieuwjaar.  
 
Vooraleer we december en januari definitief induiken, toch nog een kleine 
samenvatting van de maand november. Wie november zegt, zegt op Chirogebied 
eigenlijk Christus Koning. Deze dag kan toch wel beschouwd worden als een mijlpaal 
in ons Chirojaar. Net zoals elk jaar begon deze fantastische dag met een misviering 
geleid door André Schampaert in onze Kalfortse kerk. Daarom willen wij André ook 
bedanken voor zijn inzet om jullie kinderen de Christelijke waarden mee te geven. 
Aangezien we nog steeds een Christelijke jeugdbeweging zijn, is dit ergens toch de 
essentie van Christus Koning. Van het geboeid luisteren naar André krijgt men 
uiteraard ook honger. Gelukkig had een deel van onze kookploeg de handen in elkaar 
geslagen om voor een maaltijd te zorgen, namelijk: “kriekskes met ballekes”. Na het 
verorberen van al dit lekkers was het tijd om naar zwembad ’De Meerminnen’ in 
Beveren af te zakken. Nogmaals bedankt aan de ouders die graag chauffeur speelden 
en iedereen veilig en wel afgezet hebben of zijn komen ophalen! Algemeen kunnen we 
stellen dat iedereen moe maar voldaan naar huis is teruggekeerd na het zien van al 
die lachende gezichten. Samengevat: een spetterende dag om niet gauw te vergeten! 
Op naar een volgende editie dus.  
 
Op zondag 23 december en 30 december zal er geen Chiro gegeven worden. De 
meeste onder jullie zullen deze zondagen gezellig onder familie of vrienden vertoeven 
net als de leiders. Een groot deel van de leiders zit deze dagen ook met hun neus in 
de boeken of zijn bezig met Nieuwjaar voor te bereiden. Zoals elk jaar zullen wij dit 
samen vieren met de meisjesleiding en Aspiranten in onze Chirolokalen. Sfeer 
verzekerd dus!  
 
Zit u met opmerkingen of vragen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij 
zullen in de mate van het mogelijke een oplossing trachten te vinden voor uw probleem. 
Dan rest ons enkel dit nog: vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst voor 
alle Chirosympathisanten vanwege onze voltallige leidingsploeg! Wij zijn alvast klaar 
om de barkoude maand december en januari te trotseren!  
 
Warme groetjes van de hoofdleiding,  
Toon Cools & Rik Schelfhout 
 

 

 



 

Sloebers 
 

Brrrrr… We zijn nu wel degelijk in de koude wintermaanden terechtgekomen. Maar 

naarmate de buitentemperatuur daalt, stijgt de sfeer en gezelligheid binnenhuizen des 

te meer. Want december en januari zijn zoals jullie wel weten de feestmaanden bij 

uitstek. We wensen jullie en jullie ouders dan ook al een prettig kerstfeest en een 

gelukkige nieuwjaar! Helaas betekent deze periode ook dat jullie jullie 3 gegeerde 

leiders een tijdje zullen moeten missen. De zo gevreesde ‘blok’ is namelijk 

gearriveerd… Niet getreurd, we zullen andere, minstens even leuke leiders voor jullie 

regelen zodat jullie je zeker niet gaan vervelen!  

 

Zondag 2 december 2018: Spelletjesnamiddag 

Vandaag gaan we het eens wat rustiger aandoen en gaan we met z’n allen gezellig 

wat spelletjes binnen spelen. Dus als jullie denken, oh dit is een 

heel leuk spelletje dat ik met de anderen wil spelen, pak dat dan 

maar zeker mee zodat we kunnen zien wie er geluk heeft in het 

spel en wie er geluk heeft/gaat hebben in de liefde. Neem jullie 

geluksdobbelstenen en magische handen dus zeker mee dat 

jullie je als ultieme spelletjeskampioen kunnen bekronen. 

 

Zondag 9 december 2018: Hij komt, hij komt, … 

De lieve goede Sint natuurlijk!! Als beste vriend van jong 

(de Sloebie’s) maar ook van oud (de leiding!) wordt zoals 

elk jaar deze zondag de Sint met open armen ontvangen 

op de Chiro! Kom hem -en zijn wilde bende Pieten- mee 

met ons verwelkomen, en wie weet zit er ook wel een 

verrassing voor jullie bij. Op voorwaarde dat jullie 

allemaal brave kindjes geweest zijn natuurlijk… Graag 

dus ook allemaal een bewijs van goed gedrag en zeden 

bij de mannen van gemeente gaan aanvragen (of een 

briefje van jullie ouders meenemen/een Sinterlijk-attest van braafheid volgens zijne 

Heiligheid’s grote kinderboek zien te regelen). Wij speuren alvast reikhalzend de 

horizon af naar een Rode Mijter. Tot dan lieve sloebie’s! 

Zondag 16 december 2018: Knutselen 

Aangezien de buitentemperaturen niet meer ideaal zijn dezer dagen, gaan we vandaag 

lekker gezellig knutselen! Boetseer je graag met klei of schilder je liever een portret 

van een van jullie favoriete leiders? Voor ieder wat wils! Breng vandaag dus zeker jullie 

creatieve geest mee…  

 

 

 



  

Sloebers 
 

Zondag 23 december 2018: Geen Chiro 

Kerst is in aantocht, en zoals elk jaar zijn jullie leiders weeral eens vergeten al hun 

kerstcadeaus in te pakken… Omdat ze hun Oma natuurlijk niet willen teleurstellen met 

slecht ingepakte pakjes, hebben wij deze zondag nodig om nog net op tijd voor 

kerstavond klaar te zijn (en hebben we het eerste weekend van de kerstvakantie meer 

dan ooit nodig om ons mentaal voor te bereiden op de blok). Geniet van jullie 

kerstavond en kerstmis Sloebertjes! Moge de kalkoen warm zijn, de Chocomelk nog 

warmer, maar de familie-knuffels en het samenzijn het warmst.  

Zondag 30 december 2018: Geen Chiro 

Het einde van het jaar kom in zicht, en dat wil zeggen… Nieuwjaar vieren! Jullie leiders 

zijn wederom vergeten hun pakjes in te pakken (en hebben zeker 2 dagen nodig om 

volledig netjes en gedoucht te geraken voor oudejaarsavond na 2 helse blok-weken), 

dus daarom is het vandaag jammer genoeg geen Chiro. Via deze weg wensen we dus 

alle Sloebie’s goeie vriendjes en veel speelplezier in het nieuwe jaar, een warm 

familiefeest en veel succes met het voorlezen van de nieuwjaarsbrief! Driemaal 

drie dikke kussen van jullie favoriete drie Klunzen. 

Zondag 6 januari 2019: Vervangleiding 

De blokperiode: een periode even grauw als het weer. Lange dagen en korte nachten, 

vol veel te kleine lettertjes en veel te dikke cursussen, brrrrrr. Jammer genoeg moet dit 

ook gebeuren, en kunnen jullie favoriete leiders niet aanwezig zijn de komende 4 

weken! Maar niet getreurd, jullie krijgen elke week nog steeds een graaf programma, 

voorzien van enkele vervangleiders. Meestal zijn dit oud-leiders, maar vaak ook leiders 

van bijvoorbeeld een oudere groep. Geen zorgen, deze zijn op voorhand allemaal 

goedgekeurd door jullie vaste trio ;).  

Zondag 13 januari 2019: Vervangleiding 

Jullie leiders zijn nog steeds aan het zwoegen om die 10/20 binnen te halen, dus deze 

zondag zal er wederom vervangleiding voorzien worden. Geen zorgen: deze oud-

leiders zijn het leidinggeven nog niet verleerd en maar al te enthousiast om nog eens 

een dag te ravotten met de Sloebers! 

Zondag 20 januari 2019: Vervangleiding 

Idem de twee vorige zondagen. We missen jullie, Sloebers! 

Zondag 27 januari 2019: Vervangleiding 

Idem de drie vorige zondagen. We missen jullie, Sloebers! Al kan 

het zijn dat de examengoden tegen deze zondag al gunstig geweest 

zijn en er misschien al één van ons drie terug leiding kan kom geven! 

Zo’n halve wedergeboorte naar een niet-blok leven willen jullie niet 

missen, komen is dus zeker de boodschap.  

 

 

 



 

Speelclubs 
 

Joo Yellow Army,  

Nu het volgende boekje hier dan eindelijk is duiken we de winter in! December en 
januari de meest koude maanden van het jaar! Maar dit betekent natuurlijk niet de 
stomste! Eerst komt sinterklaas en nog niet lang hierna zitten we al bij de oma onder 
de kerstboom pakjes open te doen! En dan is nieuwjaar nog niet eens begonnen met 
al jullie Nieuwjaarsbrieven. Natuurlijk zullen er ook zondagen zijn dat jullie bij ons 
leuke spelletjes kunnen komen spelen! Hier onder staat er wat we allemaal voor jullie 
in peto hebben deze 2 maanden! Plezier gegarandeerd! 
 

Zonag 2 december 2018: Boefdag 
.  
BOEFDAG, Misschien zijn er wel enkele onder jullie die deze dag al zeker in hun 
agenda hebben aangeduid. Vandaag gaan we namelijk koken, maar niet zomaar 
koken!  
Wij gaan jullie eens goed verwennen! Alles wordt voorzien: voorgerechten, 
hoofdgerechten, desserts,... Den Butcher aka Dries Servaes zal vandaag is laten 
zien hoe ge een goei stukske vlees klaarmaakt!  
 
PS: Gelieve 5 euro mee te nemen. Kans is klein dat ze honger zullen hebben na de 
Chiro.  
 
Zondag 9 december 2018: Sinterklaas  
 
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint!  
Het is weer 6 december gepasseerd, dus dat wilt zeggen dat de sint nog eens nen 
tussenstop komt maken op de Chiro alvorens hij terug richting Spanje gaat.  
Dit is ook de perfecte moment om eens te kijken of de speelclubs zich tot nu toe al 
hebben gedragen en of dit wel echt brave Chiro mannen zijn!  
Ziezo het beloofd weer een spetterende zondag te worden! Tot dan! 
 
Zondag 16 december 2018: Game namiddag 
 
Vandaag gaan we is zien wie van jullie den beste gamer is. Het is dus de bedoeling 
om zoveel mogelijk van jullie Playstations, gameboys, Nintendo 's, laptops, iPad en 
dergelijke mee te nemen naar de Chiro (moesten jullie dit niet hebben is het geen 
probleem maar het zou zeer handig zijn! ) . Zo kan iedereen zijn skills laten zien in 
verschillende games! Ik ben eens benieuwd wie leider Pieter kan verslagen in Fornite 
;) 
 
Zondag 23 december 2018: Geen Chiro 
 
Omdat Kerstmis al heel dicht in de buurt komt zal het vandaag geen Chiro zijn... dit 
omdat jullie leiding naar familie zal gaan en zelf heel veel moeten doen net zoals 
jullie Maar wees niet getreurd spoedig zullen wij terug zijn met de beste spelletjes  
 
 
 
 



  

Speelclubs 
 
 
Zondag 30 december 2018: Geen Chiro  
 
Met pijn in het hart moeten wij jullie zeggen dat het vandaag geen Chiro is. Maar niet 
getreurd want volgend jaar zijn we er al terug! Volgende week dus ;) Wij wensen jullie 
alvast een spetterend jaar toe! 
  
Zondag 6 januari 2019: Vervang leiding Deel1: 
 
Ja jongens het is Januari en dit betekent dat jullie leiders eens de boeken boven 
moeten halen en moeten studeren voor school! Maar niet getreurd wij hebben de 
prefecte vervangleiding voor jullie gevonden die in onze plaats met jullie spelletjes 
willen spelen! Wat zij van plan zijn weten we niet maar ben zeker dat dit iets speciaal 
zal zijn! 
 
 
Zondag 13 januari 2019: Vervang leiding Deel2: 
 
Jullie leiders zitten volop in de examens! Studeren is gedaan en enkel nog examens 
af te leggen! Maar opdat we het zo druk hebben kunnen we er vandaag ook niet bij 
zijn en zal er terug vervangleiding voor jullie klaar staan deze zondag! En wat ik te 
horen heb gekregen is dat dit een dag wordt zoals geen ander! Hopelijk zijn jullie ook 
van de partij  
 
Zondag 20 januari 2019: Vervang leiding Deel3: 
 
weeral vervangleiding?!?!? Ja jongens nog eventjes en jullie leiders zijn er vanaf! Wij 
vinden het ook jammer dat we er niet bij kunnen zijn! Wij zouden ook liever op de 
Chiro staan dan achter onze bureau maar dat betekent niet dat jullie moeten thuis 
blijven! De leiders die voor jullie zullen klaar staan zijn wel op de chiro! En zijn aan 
het wachten op jullie! Veel plezier he yellow army!  
 
Zondag 27 januari 2019: Vervang leiding Deel4: 
 
Boys!!! Jullie leiders hebben bijna gedaan met het studeren!! Hopelijk zijn onze 
punten allemaal zo goed als die van jullie! En wij staan te popelen om terug op 
zondag met jullie te ravotten! 
Vandaag zal het de laatste dag vervangleiding zijn! Dus dat wil zeggen dat wij 
volgende week terug zijn! JOEPIE!!! Natuurlijk net zoals de vorige weken zijn er weer 
super toffe leiders die met jullie spelletjes willen spelen!  
 
Veel groetjes jullie toffe leiders 
 
Piet aka Pieter Florus 
Butcher aka Dries Servaes 
Moefie aka Mathias Milans  
 

 

 



 

Rakkers 
 

 

YUUUUUUUU de manne! Na alweder een topmaand komt het einde van het heugelijke 

jaar 2018 langzaam maar zeker steeds dichterbij. Het einde van het jaar betekent voor 

jullie veel pakjes (Sinterklaas, Kerstmis én Nieuwjaar!) maar voor ons betekent dat 

zoals jullie misschien ondertussen al weten ook iets anders. Twee van jullie drie 

knappe leiders zullen nl. weer eens grote toetsen moeten gaan afleggen op de 

Universiteit/Hogeschool. MAAR! niet getreurd, terwijl wij ons enkele zondagen in een 

klein, rustiek kamertje zullen opsluiten om megahard te zwoegen zullen er 

vanzelfsprekend enkele vervangers per postpakket worden opgestuurd om onze taak 

even over te nemen. Geen zorgen! De hoogstaande kwaliteit van de programma’s op 

zondag zullen zeker hetzelfde blijven 😉 . 

 

Hier een beknopt overzicht van de volgende twee maanden. 

 

 

Zondag 2 december 2018: GAMEDAG 

 

Vandaag zullen we het eindelijk te weten komen… het antwoord op 

de vraag die op ieders lippen brandt; ‘Wie is de beste gamer van de 

rakkers’?? Jullie leidertjes zullen voor al het gamemateriaal zorgen 

dus jullie moeten niet liggen zeulen met televisies en verlengkabels 

van 150 meter. Als jullie echter een gezelschapsspel of een game 

hebben die jullie graag willen meenemen mag dat natuurlijk steeds 

(op eigen risico 😉). Enkele lichte versnaperingen om onze hersenen 

te voeden tijdens het bedenken van vernuftige strategieën zijn ook 

steeds welkom! Tot zondag, jongens! 

 

Zondag 9 december 2018:  

 

Ho! Ho! Ho! Oei, neen! Dat is de strijdkreet van de kerstman. Vandaag komt echter 

niet de kerstman maar de Sint naar de Chiro. Naast de roe voor de stoute kindjes 

onder jullie (wie is er stout geweest, 

boys???) zal de Heilige man ook wel wat 

pakjes en veel lekkers met zich mee 

brengen. Kom vandaag dus zeker naar de 

Chiro als je lekker wilt smikkelen en 

smullen! Er wordt ook een PS4 verloot 

onder de brave kinderen. De échte heilige 

boontjes onder jullie maken zelfs kans op 

100000 V-bucks om uit te geven op Fortnite! (jippie, nieuwe skins!!!!). We hopen ook 

vandaag weer talrijk te mogen verwelkomen jongens! Tot dan.  

 

 

 

 

 



  

Rakkers 
 

 

Zondag 16 december 2018: Ter Groene Poorten (www.boefdag.com) 

 

OOOOOOOOOOOW yessss! Voordat er twee van jullie leiders in de krochten van de 

studiegrot verdwijnen zullen ze ook deze zondag weer hun best doen om een 

topgerech… euh ik bedoel programma voor te schotelen! Den Burak en de Smeagol 

zijn al een kleine 3 maanden aan het brainstormen betreffende een supermegacoole 

boefdag. Als rasechte bourgondiërs voelen wij ons verplicht om de knepen van het vak 

door te geven aan jullie, die voor een dag onze sous-chefs zullen zijn. Dus jongens, 

willen jullie vandaag ook jullie buik zo rond eten dat je met moeite nog uit de zetel kan 

komen; kom dan zeker naar deze exclusieve cursus die we vandaag op de Chiro zullen 

aanbieden. Yuuuuuu! 

 

Zondag 23 december 2018: geen Chiro (kerstmis komt eraan) 

 

Jullie leiders zullen er vandaag niet zijn omdat ze met z’n allen 

kerstbomen moeten gaan kopen. Geniet van de kerstsfeer jongens           

Zondag 30 december 2018: geen Chiro (nieuwjaar komt eraan) 

 

Vandaag is het ook geen Chiro! We zitten ondertussen ook al een 

poos achter onze boeken en hebben alle tijd nodig die we kunnen 

krijgen. Wens ons sterkte, boys! 

 

Zondag 6 Januari 2018: vervangleiding 

 

Zoals reeds aangekondigd zullen we vandaag worden vervangen 

door enkele meer dan capabele substituten! Tot over een kleine 

maand, gruun menne! 

 

Zondag 13 januari 2018: vervangleiding 

 

Ook vandaag zullen jullie weder verrast worden met programma’s 

van een geheim leidersteam! Kom dus zeker af! 

 

Zondag 20 januari 2018: vervangleiding  

 

Zondag 27 januari 2018: vervangleiding 

 

Vandaag is het de laatste zondag dat jullie ons zullen moeten 

missen! Volgende week zijn we zoals altijd weer present! Tot dan 

boys!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boefdag.com/


 

Rakkers 
 

 

Geniet van de feestdagen, alle pakjes, het lekkere eten en alle andere zaken! 

Zalig Pasen! 

Kusjes van jullie kapoenen, 

 

Thimas aka Sammi Feer  

Burak aka Franz Azantenjager 

Milad aka Christoff oladrinker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Toppers 
 

Jooo boys , de koudere maanden zijn in het land maar dat is geen reden om de chiro 
te skippen welle gaan gewoon wa chille indoor programma’s doen. En met dat de 
examens voor de deur staan gaan we 2 dagen examen chiro doen see you there!!! 

Zondag 2 december 2018: gamenamiddag: 

 
Jo mannen welle hebbe al veel van elle 
mooi fortnite dansjes gezien , maar nu 
moet gelle ni enkel elle kennis toonen 
maar ook elle lang getrainde skills. 
Vergeet zeker dus niet jullie hipste 
consoles mee te neemen . Want 
anders gaan de Jeanque en den Danio 
u gewoon kapotmaken in FIFA en Call of Duty; 

Zondag 9 december 2018 examenchiro:  

 
Welle hadden vernomen dat jullie (buiten jij Stan) kleine toetsjes moesten maken en 
dat jullie hierdoor niet een volledige dag konden komen naar de Chiro. Daarom 
begint de Chiro vandaag pas om 17:00 uur zodat jullie ijverig kunnen verder 
studeren. 

Zondag 16 december 2018: examenchiro: 

 
Jullie zijn waarschijnlijk nog steeds ijverig 
aan het leren en daarom gaan we nog eens 
een kortere zondagje  doen. Een goed 
excuus om nog eens van achter jullie 
boeken te komen en gewoon effe alle 
energie van een week er uit te schreeuwen 
op de Chiro. 

Zondag 23 december 2018: geen chiro: 

Joepie!!! Eindelijk het is vakantie, dat werd ook wel tijd he (: nu kunnen jullie 2 weken 
uitrusten van al dat studeren en van de examens. Dit wil wel zeggen dat het deze 
zondag geen Chiro is. Niet getreurd, jullie superleiders zijn er na de vakantie terug. 
uitgerust en klaar om er terug een lap op te geven!!!!!!  
Zondag 30 december 2018: geen chiro: 

Zondag 6 januari 2019 pijltje trek :  
In dit leuk wel bekende spelletje worden jullie opgesplitst in 2 groepen en mogen jullie 
om de beurt elkaar rondleiden in Kalfort. De eerste groep trekt simpelweg pijltjes die 
de 2 zal moeten volgen in combinatie met opdrachten onderweg , maar kloot elkaar 
niet te neig want nadien wisselen de rollen. 



 

Toppers 
 

Zondag 13 januari 2019 beofdag:  

Eet maar zeker geen middageten want we gaan een gezellig en goed winter buffetje 
maken vandaag. We zullen geen frieten of pizza bestellen dus extra centjes hoeft niet 
(: een snijplank en een mes kan wel handig zijn.  

 
Zondag 20 januari 2019: inleefspel 

 
jowkensss we gaan vandaag het grote fc de kampioenen spel spelen. Vergeet geen 
verkleedgerief mee te brengen in het thema van de kampioenen. Komen is de 
boodschap! 

Zondag 27 januari 2019: actieve spelen: 

 
Juu de menne, Nu dat het winter is geworden gaan we niet zoals de aspiranten in 

ons lokaal een film gaan zien😉 maar we gaan uitmaken wie van de topper's een 

echte voetbal ster is hoe dat we dit gaan doen blijft een verassing maar ik weet nu al 
zeker dat er veel jong talent tussen zit vergeet jullie dus niet op te warmen voor deze 
zondag (gaan lopen en sporten) want het word een zeer sportieve dag. greetz van 
ulle top trio van trainers  

 

Jeanke aka pep Guardiola  

Danio aka jose Mourinho 

Wimmeke aka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kerels 
 
 

Zondag 2 december2018: 1ste examenchiro *epische muziek* 

Aangezien dat de meeste van jullie van die belachelijk kleine toetsjes moeten maken 

over 2 en een halve bladzijde leerstof (mopje he mannen xoxo) is het deze zondag en 

de daaropvolgende tot aan de kerstvakantie chiro van 17 tot 19:30! Wat we net op 

deze eerste zondag gaan doen houden jullie leiders nog even geheim maar het wordt 

zeker eens de moeite waard om vanachter jullie boeken te komen en even stoom af 

te blazen! CU! 

 

Zondag 9 december 2018: examenchiro numero dos: viva la vida casinoa 

Omdat de lieve Sint zopas is geweest, heeft de Chiro ook nieuwe (en dus intacte) 

gezelschapsspelletjes en casino-games ontvangen! Vandaag is dus de ideale moment 

om de chauffage een paar graden warmer te zetten, warme chocomelk te maken en 

gezellig samen een spelletje spelen! Wie kan er de vaos verslaan in saboteur? Wie is 

er ne grotere mastermind dan de jakke? Wie is er een betere strateeg dan de Chimme? 

Bring it on b*tchezzzz! 

 

Zondag 16 december 2018: laatste examenchiro: kinekalfort editionnnnnnnn  
Zoals de titel al doet uitschijnen gaan we ons lokaal vandaag 

voor even omtoveren tot de grootste en meest luxueuze cinema 

van Europa! We hebben zelfs een paar 4D stoelen laten 

overkomen vanuit Japan dus komen is de boodschap!  

  

Zondag 23 en 30 december 2018: Geen Chiro! 

de examens zijn gedaan, hopelijk zijn er goede puntjes op het rapport verschenen en 

hebben de mama en de papa al gezorgd voor een rijkelijk gevulde kerstboom ☺ jullie 

leidertjes zijn al flink aan het studeren want ‘den gevreesden blok’ is wederom in het 

land! Als jullie een kaarsje willen laten branden, bespaar dan uw kaarsjes en steek 

ineens heel coolhembos in de fik* want de Jakke en Chimme hebben het nodig! Maar 

dus: het is vandaag en volgende week geen Chiro omdat het bijna Kerstmis en 

Nieuwjaar zijn! Joepiejajeej  
 

*wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanzetten van eventuele 

brandstichting door uw zoon. 

 

Zondag 6 januari 2019: rise of the planet of the vaos 

Dames en heren, het moment van de waarheid is daar: de 

examens! 

Omdat 2 van jullie 3 leiders zich momenteel door de metershoge 

cursussen aan het wurmen zijn, gaan jullie het de komende zondagen enkel met mister 

Vaos ,CEO van miljardenbedrijf LOBOR, moeten doen! 

  



 

Kerels 
 

 

Zondag 13 januari 2019: dawn of the planet of the vaos  

Zelfde concept als vorige zondag: de vaos gaat jullie 

weeral animeren tot jullie erbij neervallen! Voor de rest 

zal ik hier wat bladvulling plaatsen:  

 

Het volwassen menselijk gebit (dentitie) heeft 32 

blijvende tanden en kiezen (16 per tandenboog). Per 

tandenboog of kaak heeft de mens : 

4 snijtanden (twee centrale en twee laterale 

snijtanden) 

2 hoektanden (één aan elke kant) 

4 premolaren, worden ook wel valse kiezen genoemd. 

(twee aan elke kant) 

4 molaren 

2 verstandskiezen 

 

Zondag 20 januari 2019: return of the rise of the dawn of the qoui de la f*ck vaos 

Eerlijk gezegd ben ik mijn inspiratie kwijt voor nog interessante dingen te schrijven dus 

hier is wederom wat bladvulling:  

 

Het melkgebit telt slechts 20 tanden. De eerste tanden van het volwassen gebit die 

uitkomen zijn de eerst definitieve molaren rond de leeftijd van zes jaar. Ze komen net 

achter de laatste melkmolaren uit, en er vallen op dat ogenblik nog geen melktanden 

uit. Pas nadien gaan de eerste melktanden 

gewisseld worden, namelijk de centrale 

melksnijtanden vallen uit en worden dan vervangen 

door de definitieve snijtanden. Op dat ogenblik 

spreekt men van een wisselgebit.  

Zondag 27 januari 2019: VAOS 

Vrijwillige Animatie van Onhandelbare Skerters 

*drop the mic* 

Vandaag is het dus voor de laatste keer examenchiro van onze lieftallige leider: de 

vaos. Jullie mogen altijd een bloemetje of een koekske meenemen om hem te 

bedanken voor de voorbije zondagen dat hij zich over jullie ontfermd heeft! 

 

Kusjes van jullie kapoenen 

Jakke aka de man in Leuven 

Chimme aka de man in Antwerpen 

Vaos aka de man in het Coolhem 

 

Kalfort, 1 Januari 2019 

 

 

 
Jow boykaz,  



  

(Sp)as(t)iranten 
 

De maand december… de maand waarin de leiding minus de Flap, Vaos, Wimmeke, 

Yeanke en Danio terug in hun hol kruipen. In dit hol zal den Bastos weer 1,5 maand 

lang zijn borsthaar laten groeien, koffie drinken, series kijken en een beetje studeren. 

Natuurlijk hebben de aspiranten chance want Ik rik de anti-voetbal-vriend ben er nog. 

Nu dat den Bastos weg is gaan we geen voetbal meer spelen. In de plaats van voetbal 

gaan we het geliefde spelletje basebal spelen. 

 

 

Zondag 2 december 2018: Casino + gezelschapsspelendagju 

 

We gaan voor de verandering eens op ons gat zitten vandaag, terwijl een spelletje 

poker/wiezen/monoploy/risk en andere varianten spelen;…. CU! 

.  

vrijdag 7 december 2018: Exame Chiro 

 

Vandaag is het nekeer op vrijdag Chiro in plaats van op zondag. Omdat jullie o zo 

graag sjotten worden jullie om 18uur op de Chiro verwacht met voetbal outfit en voetbal 

schoenen. We gaan een uureke sjotten waarna we op ons gemakske iets gaan eten. 

Hierna zouden we nog ontspannen met een filmke!  

 

Zondag 16 december 2018: Examen Chiro Part II 

Zie vorige zondag 

Zondag 23 december 2018: Geen Chiro: 

 

Menne geniet van kerstavond! (das wel morgen maar goed) 

 

Zondag 30 december 2018: Geen Chiro 

 

Ook dit jaar zal het nieuwe jaar weer ingezet worden op de Chiro. Op 31 december of 

1 januari zijn jullie allemaal welkom op de Chiro om mee met ons het nieuwe jaar in te 

gaan. Op facebook zullen jullie zeker nog uitgenodigd worden voor het evenement!  

Tot morgen! 

Zondag 6 januari 2019: patatte kanonnen fabriceren 

De ervaren aspiranten weten ondertussen ongetwijfeld hoe 

dit moet. Maar ook dit jaar zijn er weer drie nieuwe leden. 

Natuurlijk gaan we hen deze ervaring niet ontnemen dus 

zullen we er terug een paar maken he? Neem allemaal wat 

deo of haarlak mee. PVC lijm en PVC buizen, koppelingen, 

… moogde ook altijd meenemen?  

 

Zondag 13 januari 2019: Kubb in het groot 

De titel zegt het zelf. We gaan deze middag gewoon kubb in het groot spelen. Dit gaan 

we doen op verschillende manieren. Misschien betrekken we zelf de kanonnen er nog 

eens bij. 

 

 

 

 



 

(Sp)as(t)iranten 
 

 

Zondag 20 januari 2019: Game dag 

 

Voor vele is dit de dag bij uitstek waar ze hun talent kunnen tonen. Ik denk dan aan de 

gamers Kefke, Pol en de Martin die ganse dagen voor hunne ps4 zitten te kassen. 

Chance dat we op de Chiro geen internet hebben zodat we deze zondag GEEN 

FORTNIGHT kunnen spelen.  

Graag volgende equipment mee te nemen: 

- Oldscool Ps2, Ps3,Ps4, … 

- Tv’s beamers 

- Multiplayer games voor tornooikes te spelen. 

Zondag 27 januari 2019: Vervangleiding 

 

We worden vervangen boyz 

 

 

Greetz 

 

 

Uberskerter – Flap 

Skertschildknaap - Bastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


