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Als je ‘t mij vraagt: CHIRO 
 

Wij hebben er zin in! 

 

Welkom iedereen! Kom gezellig lezen in het eerste krantje van dit chirojaar, ons herfstkantje! 

U raadt het inderdaad, elk nieuw seizoen maken wij dit boekje. In deze editie nemen we u 

mee, eerst langs een tekstje van de hoofdleiding, daarna doorheen de verschillende 

afdelingen, dan langs de spelletjeshoek, wist-je-datjes en om af te sluiten, de belangrijke data. 

Ziezo, we zullen jullie niet langer in spanning laten, vanaf nu heeft u de officiële toelating om 

dit boekje vanachter naar voor of omgekeerd te lezen, zoals u wenst. Neem het mee op toilet, 

lees het voor aan u kinderen bij het slapengaan of kader het in boven u bed.  

Nog een klein detail: het jaarthema van 2017-2018 is #iedereenchironaut. Dit jaar zet de 

leiding zich in om eens ergens anders te gaan spelen dan dat we gewoon zijn. We verkennen 

onze mogelijke speelruimte en gaan samen op zoek met Ziggy, de astronaut naar de leukste 

speelplekjes. 

Oh ja voor we het vergeten, willen we iedereen van harte welkom heten in de Ro-chiro en in 

dit fantastisch chirojaar! De leiding heeft er ongelofelijk veel zin in om er een wederom 

prachtig chirojaar van te maken!! 
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Liefste kiekeboes, 

We zitten hier lekker te zonnen op het 
tropische kiekeboe-eiland met een 
kokosnoot in ons hand en het warme, 
zandige briesje in onze haren. Iedere 
zondag vliegen wij speciaal voor jullie 
terug. 

Voor de echte kiekeboes onder ons, jullie 
kunnen mee met ons naar kiekeboe-eiland 
voor 10 dagen!!! MAAR daarvoor 
moeten jullie nog vele zondagen naar de 
Chiro komen.  

Vele zonnige groetjes van jullie liefste 
leiding, 

 

BRIEFJES 

TERUGSTUREN 

MAG!!!!! 

Dr. Evald, mvr. Bea en Prof. X 

Meikeversstraat 1 

8500 Kortrijk 
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Speelclub 

In de familie van Alain Vandam 

De Grote was het al eeuwenlang 

de gewoonte om naar de Chiro 

te gaan. Iedere zondag stonden 

ze om 14u in de formatie, klaar 

voor een namiddag vol avontuur, 

spanning, plezier, vreugde en 

grenzeloze vriendschap!  Overal 

waar leven is, is Chiro! Zelfs tot 

ver buiten ons bereik, tot in de 

ruimte! 

Chiro bestond uit de kiekeboe's , de rakwi's , de toti's, de keti's, de aspi's en de leiding. Hoewel hij het 

iedere keer opnieuw geweldig vond in de Chiro was er toch nog iets dat niet helemaal pluis zat. Een 

kiekeboe was hij niet meer, daarvoor was Alain veeeel te wijs en groot geworden, maar bij de andere 

afdelingen kon hij ook niet aansluiten, ze vonden hem allen net te korte benen hebben, waardoor hij 

uit de boot viel. Dat kon niet waar zijn! In de Chiro was er immers plaats voor iedereen, dat werd 

hem altijd zo geleerd!  

Alain lag er nachtenlang van wakker. Hij moest en zou een oplossing vinden voor zijn probleem! Na 7 

dagen tobben werd hij op een bepaalde zondagochtend al erg vroeg wakker. OIREKOOOOO, riep hij! 

Ik heb dé oplossing gevonden! Er moet een nieuwe afdeling komen. Een club om mee te spelen, de 

Speelclub! Zij zien geel van het stralen en worden de megavetstekeicooleongelooflijksteprachtigste 

zotten die de chiro ooit zal gekend hebben! 

En zo geschiedde. Alain Vandam De Grote richtte op zondag 5 oktober 1997 de Speelclub op. Alain 

zag dat het goed was.  

Jullie vragen zich waarschijnlijk wel af hoe wij dit nu allemaal weten?  

Vorige week vonden Bas, Niels, Kato en Rémi een brief in de brievenbus die aan hen gericht was. 

Deze ging als volgt: 

Bas, Kato, Niels, Rémi  

Jullie kennen mij niet, maar kunnen mij wel leren kennen. In een doos achteraan in jullie lokaal 

vinden jullie een boek terug. In dat boek kunnen jullie lezen hoe en wanneer de Speelclub werd 

opgericht.  

Maar laat me toe mezelf eerst even voor te stellen. 

Ik ben Berend Vandam en na het kamp van vorig jaar is het mijn opdracht om nieuwe leiders te 

zoeken, die geschikt zijn om de afdeling van mijn familie in goede banen te leiden. Ik houd jullie al 

een tijdje in de gaten en na veel wikken en wegen, nadenken en knopen doorhakken heb ik besloten 

jullie aan te stellen als leiders van de mega, keitoffe, stoere Speelclubbers van dit jaar!  

De Speelclub bestaat dit jaar uit enorme durvers en echte avonturiers. Geen katjes om zonder 

handschoenen aan te pakken!  

Jullie opdracht luidt als volgt: leid de leden van de Speelclub op tot rasechte Speelclubbers die door 

weer en wind, bij regen en zonneschijn, door gras en modder, door bos en beek en bron gaan,leuke 

spelletjes te spelen, om door te blijven gaan wanneer ze eigenlijk toch een beetje pijn hebben, om te 
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durven springen van de aardeberg bij de Decathlon, om worstelen in de modder zodat het toch maar 

zouden winnen in Dikke Berta…  

Om kortom een fantastisch Chirojaar te hebben samen met deze gedreven kids! 

Veel succes en het ga jullie goed!   

Stralendgele groeten 

VANDAM   
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Dag allerliefste Rakwi’s… 
 
Zoals jullie allemaal weten, wordt het kasteel in ons bos helemaal hersteld, maar weten jullie 
waarom? Ik denk van niet. Daarom volgt nu eerst de legende van het kasteel en daarna waarom het 
helemaal kapot was. 
 
De legende: 
 
In 1256 regeerde er een heer te Kortrijk. Zijn naam was graaf Niessuthen. Natuurlijk was Kortrijk nog 
niet zo groot in die tijd en bestond het enkel uit centrum Kortrijk. Hij wilde zijn rijk veel groter maken 
dan voorheen en besloot daarom een tweede Kortrijk te maken maar op 2 kilometer van het huidige 
Kortrijk zodat ze later 1 groot Kortrijk konden worden. Zogezegd zo gedaan. Graaf Niessuthen liet een 
kasteel bouwen op het hoogste punt op 2 kilometer buiten Kortrijk. Hij maakte er een mooie tuin 
met bos bij. Al snel begonnen vele mensen hun huisjes er te bouwen. Alles ging goed, iedereen was 
er gelukkig toen plots… 
 
Het nieuwe kleine stad werd vernietigd door graaf Roejut. Graaf Roejut regeerde namelijk over 
Deerlijk. Hij was jaloers dat Kortrijk zo groot aan het worden was terwijl zijn kleine Deerlijk helemaal 
niet meer groeide en de mensen er steeds marginaler en marginaler werden. Hier moest hij iets aan 
doen.  
 
Hij kreeg een briljant idee. Hij besloot om de mensen binnen Kortrijk ongelukkig te maken. Maar 
hiervoor had hij zen handlanger nodig. Zijn trouwe kameleon Drecleq. Hij was snel, slim en wist graaf 
Roejut altijd te helpen. Dus gingen ze aan de slag!  
 
Dag in dag uit haalden ze flauwe moppen uit met alle mensen die binnen het mooie stadje woonden. 
Ze verpesten iedereen hun mooie leventje. Als snel werd het stadje geen stadje vol geluk meer maar 
vol triestige gezichten en ongelukkige mensen.  
 
Graaf Roejut was door het dolle heen! Zijn plan was al voor een deel gelukt. Nu was het tijd om aan 
deel 2 van zijn plan te beginnen. Hij moest Deerlijk mooier laten lijken zodat de ongelukkige mensen 
naar zijn stadje zouden willen komen. Zo gezegd zo gedaan. Hij zorgde ervoor dat alles veel mooier, 
gezelliger en schattiger leek. En het werkte. Want Deerlijk had nog nooit zoveel inwoners gehad!  
 
Graaf Niessuthen wist niet wat gedaan. Hij was zo ongelukkig en kwaad dat hij zijn eigen kasteel 
vernietigde. Als teken van overgave. Maar dat had hij beter niet gedaan…  
 
De jaren verstreken en de inwoners van Deerlijk misten hun geliefde graaf Niessuthen al. Ze wilden 
terug naar het goeie oude Kortrijk. Maar toen ze hoorden dat de graaf zijn kasteel had vernietigd en 
zo ook aan zijn einde gekomen was, werden ze doodongelukkig.  
 
Maar ze bleven niet bij de pakken zitten en trokken toch terug met zen allen naar hun geliefde 
Kortrijk. Sinds dien proberen ze het kasteel terug op te bouwen. En langzamerhand begint dit ook te 
lukken.  
 
Tot op de dag van vandaag zijn de inwoners van Kortrijk er nog altijd aan bezig. Dit om graaf 
Niessuthen te bedanken voor het oprichten van hun stad, hun thuis Kortrijk!  
 
En tot de dag van vandaag leven de mensen in Kortrijk lang en gelukkig.  
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Yo toti’s, 

Het is 5u36 in de morgen een maandagmorgen om precies te zijn, wanneer we dit 

schrijven. We vertoeven momenteel in de chiro. Eindelijk wordt het licht buiten, 
het is hier zo koud alleen met ons drieën … Helemaal anders dan met onze 
teerbeminde leden erbij. Goed, jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom wij 
hier  alleen op een maandagmorgen in de chiro  zijn. Het zit zo.. Wij wouden dit 

eigenlijk helemaal niet. Een mannetje van de elektriciteitscentrale ging eens 
komen kijken in de chiro en dus moest er iemand aanwezig zijn. Omdat we na een 
zware chirozondag niet naar huis wouden gaan om dan toch terug te keren, 
besloten we om in de chiro te blijven slapen. Dat was achteraf gezien blijkbaar 

niet zo’n goed idee. De rest van de leiding was naar huis om 19u34, uitgeput van 
het opruimen en het kuisen. We hadden onze laptop mee, dus speelden we wat 
‘Skyrim’. Maar een lege chiro maakt vreemde geluiden… Overal hoorden we 
gekraak en soms zelf wat voetstappen. We dachten dat we ons dat  inbeeldden... 

Om 23u21 besloten we  om te gaan slapen, dat ging al bij al nog gemakkelijk. Rond 
2u35 schrokken we echter wakker van een zwaar geluid. Het klonk alsof er iets 
groots naar beneden was gevallen. Tussen ons gezegd en gezwegen, we waren alle 
drie bang, maar onze stoere Seppe eigenlijk het meest. Toch besloten we om te gaan 

kijken om onszelf gerust te stellen, het was waarschijnlijk toch niets ernstig of 
gevaarlijk. Toen we ons geruisloos door het midden van de chiro verplaatsten, (we 

sliepen in een zetel in het leidings) zagen we een paar planken liggen die van het 
dak gevallen waren. Dat vonden we nogal vreemd,want die zitten normaal wel 

echt stevig vast. We keken naar het plafond en we zagen dat er een gat in zat en 
er dun touw naar beneden uit hing.Toen begonnen we echt bang te worden, ons 
totihartje sloeg steeds sneller en sneller. Toen besloot onze dappere Skelle Epse om 
een koevoet te halen uit het materiaal om naar omhoog te klimmen. Seppe keek 

rond zich en zag daar een kleine kamer… We waren kei verbaasd! Er leefde 
iemand in het dak van de chiro! Er lagen een paar kussens die waarschijnlijk 
dienden als bed en overal lagen er etensresten en verpakkingskes van vieruurtjes 

(dus daarom verdwenen er zoveel vieruurtjes!). Toen beseften we, dat wat er hier 

ook leefde, het nu beneden was, want we konden nergens meer een deurtje of gat 
zien. Seppe klom vlug naar beneden en we gingen naar het knutsel, in het donker 
weliswaar, want we durfden geen licht meer aansteken. We gebruikten het 
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scherm van Josephine haar gsm als zaklamp (belangrijk om te vermelden, ze  had 
geen oplader meegenomen naar de chiro en nu had haar gsm nog maar 17% 
batterij), maar in het knutsel leek er ons op het eerste zicht niet echt iets 

opvallends of verdacht te zijn, dus we slopen dan maar naar het links. Daar 
waren er plots sporen te zien van een mensachtige voet,  maar die was veel smaller 
en langer... En het had, zo te zien, klauwen… Jullie kunnen wel geloven dat ons 
hartje nu wel stevig aan het bonken was. Sien keek naar buiten (daar scheen nog 

een flauw lichtje van de Syntra) en zag een flits van iemand die passeerde. Het 
ging echter zo snel dat ze niet  nauwelijks kon zien wat het was. Chips, de 
indringer was dus al buiten… We beseften ook net dat we  te voet naar de chiro 
waren gekomen en dat we dus niet snel onze fiets konden nemen om weg te fietsen. 

We liepen naar de voordeur van de chiro om naar het huis van Seppe te  lopen. 
Maar plots bedachten we ons dat als het vreemde wezen ons zou volgen,  het zijn 

familie misschien wel zou aanvallen… Dus besloten we om naar het bos te lopen 
om te zien of het ding ons volgde of niet. Toen we halverwege het paadje waren, 

keken we om en zagen we dat niets of niemand ons volgde, dus begonnen we wat 
rustiger te lopen. We begonnen meer en meer te kalmeren. En toen werd Josephine 
plots aan haar rug gegrepen en  het bos in gesleurd. Seppe zijn koevoet werd zijn 
mijn hand getrokken en op de grond gesmeten. Het waren nu  handen met extreem 

lange vingers en vieze lange nagels die de koevoet, in plaats van Seppe,  
vasthadden. Toen we ons  probeerden  te verzetten om Josephine te helpen 
ontsnappen,  kregen we een slag op ons hoofd en werd alles zwart… We werden  
terug wakker in het kleine kamertje in het plafond in de chiro. Het gat was dicht 

en er was nergens iets om het open te krijgen. Het is nu 
5u34, we wouden net de politie bellen, maar dan valt de 
gsm uit… Hopelijk vindt iemand ons hier ooit… Wie moet 
er anders voor onze toti’s zorgen?  
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Keti editie! 

 

Uitnodiging! 

Hé jij daar! … Ja jij! Geloof het of niet maar u bent uitgenodigd 

om te komen dineren in de lokalen van de Ro-chiro aka 70x70 

aka plaats waar jullie elke zondag samenkomen aka je 2de thuis 

aka de coolste plek op aarde … ja daar! Uw favoriete leiding (ja 

dat is Tom, Dorus en Céline) zullen voor u een prachtig diner 

voorbereiden!  

 

Praktisch:  

• Wanneer: 21 oktober om 19 u (voor den apero). 

• Waar: Meikeversstraat 1 (in de stad waar dat vroeger de 
vis in de leie zwemde) 

• Kookploeg van dienst: Sergio Dorus, Tom Goossens en 
Pascale Vancauwenberghe 

 

Ps: zoek een vriendje/vriendinnetje bij de keti’s want de volgende keer is 

het aan jullie! Spreek samen een datum en locatie af en kom het zeggen 

aan jullie leiding! 

 

Smakelijke groeten! 
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Liefste Aspi’s 

Het is zo ver, de meesten onder jullie zijn enkele weken geleden met hun allerlaatste jaar als lid in de 

Ro-Chiro gestart. Jullie herinneren het zich waarschijnlijk niet meer, maar ooit in een ver verleden, 

nog lang voor jullie lastige pubers waren, waren jullie lief, schattig, koddig en ga zo maar door.  

Wij kunnen het niet over ons 

hart krijgen om deze 

archiefbeelden niet met jullie 

te delen, Geniet ervan! <3 
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Deze pareltjes komen uit 2009! Benieuwd naar welke lang vergeten plaatjes wij 

nog uit onze hoed kunnen toveren? Lees dan zeker het volgende krantje! 

 

Vele teerbeminde groetjes 

TonyTammePony en Yolo-lien 
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Spelletjes 
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Ook dit jaar zijn we er weer met het gezelligste en meest leerrijke hoekje van dit 

chirokrantje: 

Wist je dat… 
• Er dit jaar 11 leiders en 7 leidsters zijn? 

• Dat dat dus wil zeggen dat we in het totaal met 18 zijn? 

• Dit nog niet iedereen is? 

• We eigenlijk onze nieuwe vb’s zeker niet mogen vergeten? 

• Hun namen Hilde en Thomas zijn? 

• Zij er al op startweekend waren om de leiding te helpen dit jaar voor te bereiden? 

• Er in de wet staat dat choco niet per se chocolade moet bevatten? 

• Het op 4 november dia avond is? 

• Jullie dat niet moeten onthouden aangezien we een datalijstje bij het krantje gevoegd 

hebben? 

• Jullie misschien best wel dat datalijstje onthouden? 

• Er in 1977 een 13-jarig kind een tand had die uit zijn teen groeide? 

• Als je zoiets bij je eigen kind ziet het aangeraden is om dat operatief te laten 

verwijderen? 

• Julius Caesar bij zijn dood de woorden ‘Gij ook, mijn zoon?’ niet in het Latijn maar in 

het Grieks zei? 

• In Japan McDonalds wordt uitgesproken als Makudonarudo. 

• De leiding iedere vrijdagavond een ‘Lk’ houdt? 

• ‘Lk’ een afkorting van ‘leidingskring’ is? 

• Dat dat eigenlijk een vergadering van de leiding om de zondag voor te bereiden en 

andere dingen te bespreken? 

• We verder ook een vzw hebben om al de rest te regelen rond onze gebouwen? 

• Neuspeuteren als obsessie rhinotillexomania genoemd wordt. 

• Nagelbijten als obsessie onychofagie genoemd wordt? 

• Wij hopen dat meer mensen aan onychofagie lijden dan aan rhinotillexomania? 

• Je niet alles moet geloven wat op wikipedia staat? 

• Als de aarde stopt met draaien grote delen van de oceaan droog zullen vallen? 

• Ik geen idee heb hoe dat precies komt maar ik je graag doorverwijs naar 

‘https://www.scientias.nl/wat-als-de-aarde-stopt-met-draaien-2/’? 
• De leiding het enorm ziet zitten om iedere zondag met jullie spelletjes te spelen en 

andere leuke dingen te doen? 

• Wij hopen dat we jullie iedere zondag opnieuw mogen zien? 

• Een volledig A4 aan weetjes verzinnen 1 van de enorm leuke dingen is die je als 

leiding mag doen? 
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Belangrijke data 
Dia-avond 4 november 
Familiedag 19 november 
Kerstfeestje 22 december 
Geen Chiro 24 december 
Geen Chiro 31 December 
Beetlequiz 17 februari 
The Clash 3 maart 
Geen Chiro  11 maart 
Geen Chiro 1 april 
Chiroligion 21 april 
Groepsfeest 28 april 
Kleuterdag 6 mei 
Laatste Chirozondag 20 mei 

 
 


