
Grenzeloos chiro! 
 

Boekje december – januari - februari 



 

Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro. Voor je 

jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten 

hoe Trooper precies in elkaar zit. 

 

1. Iedere trooperpagina heeft een unieke 

Trooperpagina, zoals die van ons: 

https://www.trooper.be/chiropapegem 

 

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

 

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij 

wil steunen. 

 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen 

zoals je normaal shopt, zonder 1€ extra uit te 

geven. 

 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een 

percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij! 
 

 
 
 

 

https://www.trooper.be/chiropapegem
https://www.trooper.be/chiropapegem


Woordje van de leiding 
 

Beste mama’s, papa’s, pinkels, speelclubs, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s 
 

We willen even meedelen dat het in januari dit jaar voor elke groep mogelijk zal zijn om 
Chiro te krijgen op alle zondagen!! ☺  

Iedereen weet dat  de meerderheid van de leiding hun overige breincellen die maand moet 
gaan benutten om goed te blokken voor de examens die zo gehaat en gevreesd worden. 

Maar niet getreurd, onze aspi’s en een aantal van de leiding zullen ervoor zorgen dat er elke 
zondag van januari Chiro kan gegeven worden. Zij zullen de groepen overnemen en er 

superleuke zondagen vol spel en plezier van maken! 
Wanneer het voor welke groep Chiro is, vind je hier, op de laatste pagina van dit boekje. 

 
Voor de rest willen we onze oudste groepen alvast veel succes wensen met de examens in 

december 😉 

Ook wensen we jullie alvast een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar! 😊  
(Ook van Robin Rugzak!) 



Pinkelpaleis 
 

Dag liefste pinkeltjes,  

 

De Sint is langs geweest (zie fotootjes hieronder) dus we kunnen volop beginnen aftellen tot  

Kerstmis! Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, en willen dit graag samen 

met jullie vieren op ons… 

KERSTFEESTJE!!! 

 

Jullie mogen allemaal in jullie coolste, mooiste en gezelligste pyjama’s komen!  

De uitnodiging hiervoor volgt nog via mail en facebook.  

 

De winter komt steeds dichterbij… Brrrr! Daarom willen we een oproep doen om jullie warm 

te kleden als je naar de Chiro komt! 

• Muts 

• Sjaal 

• Handschoenen 

• Een pulletje meer kan zeker geen kwaad! 

Wij zullen dit ook doen zodat we onze leuke spelletjes buiten kunnen spelen!  

 

Kusjes,  

Jullie leiding 

xxx 
 

 
 
  



Kleur me in!  
 
 



Speelclubpaleis 

 
Hallo’kes liefste speelclubsssss, 

 
Hier zijn we weer! Als eerste willen we zeggen dat we heel trots zijn op jullie, want jullie zijn 
dit jaar allemaal braaf geweest en hebben dan ook heel wat lekkers gekregen van de Sint en 
zijn pieten!! Ook op onze Halloween-dag werden jullie allemaal tot echte heksjes bekroond! 
We zijn ook heeeeel blij dat jullie zo voltallig aanwezig waren op de Mosselslag! Dankzij jullie 
aanwezigheid en omdat jullie zooooooo veel gegeten hebben, hebben we nu weer veel 
centjes die we kunnen gebruiken voor kei coole activiteiten en een mega tof kamp!!! 
 
Nu wat minder goed nieuws, de komende weken zullen we niet altijd voltallig zijn als leiding. 
Eerst begint Kobe aan een hele zware periode want hij heeft examens in december In januari 
is het dan de beurt aan Ine en Elise om de hele maand examens af te leggen… Maaaar niet 
getreurd, de chiro gaat wel door in januari (zie datums achteraan in het boekje) want jullie 
zullen spelletjes spelen met de andere leiding en ook de aspi’s zullen eens invallen om 
speciaal voor jullie er toch nog leuke chirozondagen van te maken!!  
 
Om al wat in de stemming te komen: een mooie tekening die jullie mogen inkleuren en 
meebrengen naar de chiro, zo kunnen we het chiroheem al wat versieren in kerststemming   
PS: jullie mogen de leiding altijd wat opbeuren met leuke briefjes of tekeningen om hen te 
steunen tijdens de examens!!! 
 

Groetjes,  
jullie favoriete leiding xxxxxx 



 
 



Rakwihoekje 
 

Dag allercoolste rakwitjesss 
 

We zijn nu al een paar maanden onderweg en we hebben ons al keeeiiiineig geamuseerd. 
Ongetwijfeld hebben jullie ook al de coolste zondagen van jullie leven meegemaakt dit jaar, 
maar er staan nog suuuuperveel leuke zondagen op de planning! Hierbij zien jullie enkele 
sfeerbeeldjes van de afgelopen weken: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En wat staat er de komende weken allemaal nog op het programma? Ons amuseren 
natuurlijk! Maar hoe da we ons gaan amuseren, das allemaal een heeeeel grote verrassing, 
maar misschien kan ik al een kleine tip weggeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
En ohja, ook de feestdagen komen er bijna aan (joepieeee), dus hier zullen we ook wel wat 
spelletjes rond spelen. We hebben ook nog een kerstfeestje voor jullie in petto, dus zeg 
maar tegen jullie ouders dat ze hun mail /Facebook in de gaten houden voor de datum en 
het tijdstip! Begin maar alvast te zoeken naar je mooiste kerstoutfit!! Om al in de sfeer te 
komen krijgen jullie hier een foto van onze goeie vriend de kerstman! (Die precies een klein 
ongelukje heeft gehad…) 

 



Titohoek  
Graafste Titocrew 

 
We hebben er al enkele toffe maanden opzitten en aan het enthousiaste van de leiding is nog 
steeds geen gebrek. Ons hoogtepunt was uiteraard de Boitfest BOEM BOEM en Kamping 
Kitsch, maar daar stopt het belange nog niet. Wij hebben nog veel meer in petto voor jullie!  
Eerst en vooral het volgende: 
Aan allen die gekomen zijn: PROFICIAT. Aan allen die niet gekomen zijn: … 
Wie niet naar ons geweldig Boitfest kon komen en het nieuws over onze merchandise heeft 
gehoord, wees niet getreurd. Er zijn namelijk nog enkele exemplaren van onze prachtige T-
shirts over. Je kan ze zondag voor of na de Chiro altijd bemachtigen. Je mag die dan ook gerust 

direct dragen 😊 Draag deze T-shirt maar met trots want de leiding heeft ze eigenhandig 
gemaakt. 
Voor diegene die niet aanwezig konden zijn, voorzien we later op het jaar een herkansing om 
aanwezig te zijn op een toffe tweedaagse die we samen met het gewest organiseren. Dat feest 
gaat door op 18 en 19 april. Meer info volgt later! 
 
 
 
 

  

   



  
De maand december komt eraan. Naast die saaie examens waar jullie (samen met leider 
Bjarne) door moeten, vieren we dan ook traditiegetrouw Kerstmis. Daarom lijsten we 
hieronder enkele interessante weetjes over Kerstmis op. Zo kan je tijdens het studeren je ook 
focussen op boeiendere materie. 

1) Het wereldwijd meest verkochte kerstlied allertijden is White Christmas van Bing Crosby. Het 

werd in 1942 uitgebracht en is inmiddels meer dan 50 miljoen keer over de toonbank gegaan. 

2) In India worden met kerst geen kerstbomen, maar bananenbomen versierd. 

3) Jaarlijks worden er wereldwijd bijna 60 miljoen kerstbomen gekweekt. 

4) In Nederland worden elk jaar zo´n 130 miljoen kerstkaarten verstuurd. Dat komt neer op 

ongeveer 39 kaarten per huishouden. 

5) In Rusland wordt kerst gevierd op 7 januari. 

6) De grootste kerstboom ooit was 67 meter hoog en stond in 1950 in het winkelcentrum van 

Washington. 

7) Het liedje Jingle Bells was oorspronkelijk helemaal niet voor kerst bedoeld. Het was eigenlijk 

geschreven voor Thanksgiving. 

8) Volgens het KNMI was er in Nederland in de 20e eeuw 6 keer officieel sprake van een witte 

kerst: in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964 en 1981. 

9) In 1843 werd de eerste kerstkaart gemaakt door de Engelse tekenaar John Callcott Horsley. 

10) Ook in Australië worden kerstliedjes over sneeuw gezongen en draagt de kerstman een dikke 

wintermantel, terwijl het daar rond kerst lekker warm weer is. 

In januari is het dan weer de beurt aan leidster Astrid om te studeren, maar niet getreurd. 
Jullie zijn in goede handen bij Ruben, Bjarne en de aspi’s! 
Smeer alvast jullie kelen want 5 januari gaan we driekoningen zingen om centjes in te zamelen 
voor een fantastisch kamp. Hopelijk zien we jullie dan allen talrijk aanwezig want hoe meer 
tito’s, hoe meer geld we kunnen inzamelen. 
 

 
Pluspunten zijn een deken, een kroon en een ster! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om af te sluiten nog een kerstmopje en een belangrijke boodschap van een Minion :D 
 

  
Peace out 
De tito-leiding 

 

 
 



Keticorner 
Elk zijne goeindag! 

 
Jullie hebben het toch al een 3 maandjes me ons uitgehouden, goe gedaan! Maar zij maar 
zeker dat er nog heel wan ice zondagen aan komen (en miss wa minder nice, me exames 

enzo 😉). Tis nu een paar weken geen chiro omdat gulder flink moe studeren, daarom gaan 
we ne keer een kerstfeestjen ofzo iets doen, info volgt nog via Facebook. Free en ik wensen 
jullie alvast veel succes ermee, we zullen is aan jullie denken als we een pintje aant drinken 
zijn en ook al prettige feesten toegewenst! 
Denk ook al eens na over een manier dat we wat geld kunnen inzamelen voor de ketikas, 
dan kunnen we nog ne keer op stap gaan he. Een show van Davy Brocatus on tour 
bijvoorbeeld  :o  
 

Veel liefs 
Van jullie kapoentjes 

Free & Davy 
Ps: Als g’ons nimmer ziet, doet licht brande! 

 
 
 
 

 
 

  



Aspi-tastisch 
Gegroet, Aspi’s 

 
Wat een fantaspische 3 maanden zijn er al gepasseerd! Inderdaad, het gaat snel! Maar niet 
getreurd kinderen, want het beste moet nog komen. Het voorjaar staat bol van de activiteiten 
voor en door jullie! Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor jullie inzet tijdens de 
mosselslag! Het was dit jaar weer een groot succes en jullie hebben zeker jullie steentje 
bijgedragen! Merci! Maar nu de laatste chocolade sintjes, nic-nacs en mariakes zijn 
binnengespeeld komen de examens eraan. Jeuj… aangezien jullie allemaal voorbeeldig zullen 
studeren om 100% te halen als de geweldige leerlingen die jullie zijn, zal de chiro op zondag 
af en toe wegvallen. In plaats daarvan zullen we de zondag proberen vervangen door een 
chiro’tje op de vrijdagavond. Vuurkorfje aansteken, gezelschapsspelletje spelen, filmpje kijken 
enzo, weetjewel…We zullen steeds op tijd laten weten wanneer er vrijdag chiro wordt 
gegeven! We verwachten nog even jullie inzet om samen met ons een gezellig kerstcafeetje 
te organiseren om voor wat centjes te zorgen. En in januari is het aan jullie! Dan zitten wij met 
onze neus in de boeken ( allez Charlotte vooral, Jules doet wel zijn best, maja…) en mogen 

jullie inspringen om leiding te geven aan dat kleine gespuis van Papegem! 😉  
Veel plezier en succes met de examens! En een prachtige kerst en fijn eindejaar! Jules en 
Charlotte x 

 

Ho Ho Holy Shit,  

Aspi zijn is lit! 
 



Kalender  
 

December 
01/12: Chiro pinkel, speelclub, rakwi, tito en keti 

 
08/12: Chiro pinkel, speelclub en rakwi 

 
15/12: Chiro pinkel, speelclub en rakwi 
 
22/12: Geen chiro 
 
29/12: Geen chiro 

 
 

 

Januari 
05/01: Chiro! 

 
12/01: Chiro! 

 
19/01: Chiro! 

 
26/01: Chiro! 

Februari  
02/02: Chiro! 

 
09/02: Chiro! 

 
16/02: Chiro! 
 
23/02: Geen chiro 


