
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Snauf is het tijdschrift van chiro Tsjoef 40e jaargang 
December – Januari – Febrari – Maart 

Snaufverantwoordelijke: Casper Coussement, Leon Duvillier en Egon Nuyttens 
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Woordje van de VB’s 
Hallo lieve vrienden van de chiro, 
 
Ondertussen maken we stilletjes aan plannen om de feestdagen door te 
brengen, maar toch kijken wij stiekem terug op het afgelopen jaar. 
Een fantastische stoeistoep, een mega onvergetelijke startdag en de super 
lekkere editie van frieten met stovers, om nog maar te zwijgen van de 
wekelijkse chiro zondag. 

Inderdaad we zijn megatrots op onze enthousiaste leidingsbende ♥ 
dat beloofd dus voor wat dit jaar nog moet brengen… 
Nu de leiding aan hun schoolboeken gaat zitten krijgen we na de feestdagen 
een leuke filmnamiddag en een mega aspiwerking. 
Verder volgen nog jullie afdelingsweekends en voor de aspi’s hun leefweek. 
Wij kijken alvast uit naar ons weekend met de leiding in de paasvakantie. 
Daar zal het kamp al een klein beetje vorm krijgen. In mei nog de Aspifuif in 
Depart en dan in rechte lijn naar het kamp. 
 
Verder kunnen we ook nog melden dat we terug met 2 vb’s zijn in Chiro 
Tsjoef. 
Suzanne Van Hooreweder is vanaf heden een extra aanspreekpunt voor Chiro 
Tsjoef. 
Suzanne woont Samen met Tom in de Molenstraat en heeft 2 kindjes 
Georges & Babette. 
Ze is jaren lid geweest van de chiromeisjes van Lendelede en ging nadien nog 
5 jaar mee als kookploeg bij chiro Bavikhove. Een echte chiro bjite dus   
 
We gaan het jaar 2023 alvast met goeie moed in!  
We wensen jullie dan ook een prettig eindejaar toe. 
 
Gegroet jullie vb’s Suzanne & Sander 
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KERST & NIEUWJAARSWENSEN 
Beste chiroleden, sympathisanten en aanwezigen, 
 
De woonkamers worden al gedecoreerd, de boom staat weer binnen en 
wordt volgehangen met ballen en lichtjes. De ezel en de os zijn al in de 
kerststal aangekomen en nu nog hopen op een witte kerstvakantie. Maar 
kerstmis is meer dan het huis opvrolijken. Laten we het een kerst maken met 
liefde en vrede. Laten we elkaar het beste wensen en fouten vergeven. 
 
Maar ook is Nieuwjaar meer dan een heerlijk diner, mooie vuurwerken die 
niet meer mogen of klinken met een glas champagne. Laten we wensen voor 
een fantastisch 2023 met een nieuwe start, nieuwe uitdagingen en respect 
en liefde voor elkaar. Maar zeker ook weer een fantastisch chirojaar! 
 
Wij met chiro Tsjoef wensen jullie een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar 
 

 
 
 

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
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FIETS IN ORDE ? 
Beste chirokindertjes en ouders, 

Aangezien koning winter voor de deur staat moeten we iedereen er nog eens 
attent op maken dat het veel vroeger donker wordt. Waardoor we moeten 
zeker zijn dat de kinderen veilig op de weg kunnen nadat de zon is gaan 
slapen. Kan iedereen zijn fiets op orde zetten? Zo snel mogelijk liefst.  

Wat is dat dan precies?  

Een fiets moet voorzien zijn van: 

1. Een werkende voor –en achterlicht 

2. Reflectoren in de wielen 

3. Werkende remmen 

4. Bel die rinkelt 

 

Met de chiro voorzien we zelf fluohesjes, dus is het NIET nodig dat deze van 
thuis worden meegebracht. 

Dus als je merkt dat er iets ontbreekt aan de fiets uit bovenstaand lijstje, 
breng dit dan zo snel mogelijk in orde, de automobilisten kunnen jullie dan 
zeer snel en goed opmerken. Zij zullen u ook dankbaar zijn. 

Vriendelijke groetjes, de leidingsploeg 
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WINTERKLEDIJ & VEILIGHEID 
Beste kinderen, ouders en chirosympathisanten,  

Winter is coming! U voelde dat het wel al wat kouder werd maar dat is niets 
vergeleken met wat ons nog te wachten staat.  

Binnenkort zullen er weer lagen wit op de straten liggen als de temperatuur 
weer onder de nul zal gaan. Dat wil zeggen dat het weer glad zal worden en 
zo heel heel heel koud zal worden. 

Daarom herinneren wij jullie eraan om je zeker warmpjes te kleden. Niet 
alleen vele kleren aandoen maar ook zeker handschoenen, een muts en een 
sjaal!! Anders zouden jullie vingertjes er wel eens kunnen afvallen. Dat mag 
natuurlijk niet gebeuren.Wel nu is het al reeds koud , dus doe maar al 
allemaal jullie warme kleren aan! 

Ook is het vroeger donker ‘s avonds wat wil zeggen dat de kinderen met de 
fiets VOLLEDIG in orde moeten zijn!!(zie vorige pagina) De voor -en 
achterlicht moeten perfect werken! Alsook moeten er reflectoren op de fiets 
zitten, Want we moeten lekker zichtbaar blijven op de weg! 
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Sloebers 
Dag lieve sloebertjes van ons, hier zijn we weer!  

Hier zitten wij dan te zwoegen om een mooi tekstje voor jullie in elkaar te 
knutselen. We zijn al enkele weken bezig in prachtige chirojaar en wij 
amuseren ons nog steeds, hopelijk jullie ook. Maar aan alle mooie liedjes 
komt een eind, gelukkig is de chiro geen liedje en blijven we doorgaan.  

We vallen meteen met de deur in huis: wij organiseren een fantastisch mega 
super leuk klein kamp om eens te kunnen proeven van het gezellig samen 
zijn. Dit gaat door van 3 tot 5 februari. het aftellen kan beginnen! Laten jullie 
ons volgende chiro zondag weten op welke manier jullie al aan het aftellen 
zijn? Jullie krijgen van jullie lieftallige leiding zeker nog info hierover! Ze 
zullen jullie nog een boekje bezorgen met alle info over een weekendje weg 
met chiro tsjoef.  

Elke week zwoegen wij om een nog beter programma te maken dan de week 
ervoor en wij zijn dan ook blij dat jullie zich week na week zo goed amuseren. 
Helaas begint het steeds kouder te worden en zal het ook af en toe gaan 
regenen. Gelukkig zijn jullie geen mietjes, maar allen stoere sloebers en dus 
zullen we dan ook niet elke week in de lokalen spelen, maar we gaan 
natuurlijk af en toe in de gezonde buitenlucht vertoeven. Het is dan ook 
aangeraden om elke week je jas aan te doen, behalve als het uitzonderlijk 
eens 20 graden wordt, maar doe zeker jullie regenjas mee want het is niet 
plezant om een hele namiddag buiten te spelen als je doorweekt bent. Door 
die regen zal er natuurlijk ook meer modder te bespeuren zijn, dus het is zeer 
goed mogelijk dat jullie vuil zullen zijn.  

Ziezo, we zullen het hier dan bij laten, tot de volgende keer!!! Een prettige 
kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Vele groetjes Jullie fantastische leiding!  
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Speelclub 
Ho Ho Ho Speelclubbers  
Wie hebben we daar?! Het is niet de kerstman, maar lees maar eens goed 
wie jullie iets wil wensen.  

 
Mijn lieve speelclubjes  
 
Ik ben zo blij dat ik in dit nieuwe chiro jaar bij jullie mag staan voor mijn 
eerste leidingsjaar. Jullie zijn toppers!!! Daarom wens ik met heel mijn hart 
jullie een zalige kerst en een spetterend nieuw jaar.  
 
Veel kusjes pulleke  
 
Beste speelclubertjes  
Het is tot nu toe al een heerlijk jaar geweest en we gaan daar volgend jaar 
nog een schepje bovenop doen en ons heel hard amuseren. Ik wens jullie 
allemaal prettige feestdagen toe en geniet ervan tot volgend jaar.  
groetjes jurre :)) xd 
 
Hoi vrienden en vriendinnetjes  
De laatste 4 maanden van 2022 vlogen voorbij met de speelclubertjes aan 
mijn zij. Laten we van 2023 een nog beter, spectaculairder, fantastischer, 
magischer en een nog leuker jaar maken. Ik wens jullie fijne feestdagen en 
een gelukkige nieuwjaar toe!  
Groeten van Duifje 
 
Liefste speelclubbertjes,  
wat zijn jullie allemaal 1 voor 1 toppertjes. Het is altijd een feest om leiding te 
geven aan jullie. Af en toe een beetje waaien of maar niet uitgepraat raken, 
dat nemen we er graag bij. Ik wens dan ook voor het nieuwe jaar dat jullie je 



8 
 

speelsheid niet verliezen om er zo een nog onvergetelijker jaar van te maken 
dan dat het nu al is.  

Gelukkige kerstmis en merry nieuwjaar  
Knuffels van waaier x 
 
Koekoek  
Last but not least  
Kristelle hier, dat jullie fantastisch zijn weten we al allemaal! Dat wij ons 
amuseren is er enorm hard aan te zien! Wat wil ik jullie dan nog meer 
wensen?  
Wel ik zal het jullie vertellen! Ik wil jullie een fantastisch weekend wensen, 
want wist je al dat we van 3-5 februari samen weg gaan? Stel je eens voor 
wat we met ons enthousiasme en jullie energie daar van kunnen maken? Ik 
wens jullie dus een enorm gek weekend toe, een nog gekker kamp en een 
onvergetelijk jaar!  
Liefs K10  
 
Wie goed geeft opgelet die weet dat het niet de kerstman was! Moest de 
kerstman toch iets te zeggen hebben… weet je wat hij dan zou zeggen?  
HO Ho HO Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  
Jullie liefste kerstman, kerstvrouw en kerstefljes!   
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Rakwi’s 
Hello rakkers en kwiks 
De tijd van het jaar is weer aangebroken. 
 
De vervelende kerstmuziek, de slechte “tot volgend jaar” grappen, de 
extreme koude, de regen, het feit dat het direct donker is… Maar dat wil ook 
zeggen dat het weer tijd is om gezellig samen te zitten met warme 
chocolademelk, hopen op sneeuw en dan sneeuwmannen maken of een 
gigantisch sneeuwballen gevecht, of sleren van een berg. 
Ook met de leiding zien we uit naar het nieuwe jaar, een jaar waar we nog 
dommere spelletjes kunnen spelen dan in 2022. Een jaar vol nieuwe 
avonturen en ervaringen. Zeker ook een jaar van met vuile kleren vertrekken 
en gekke verhalen. 
 
Maar toch nog even een serieus aandachtspuntje: 

De fietsen 
Zeker nu het donker zal zijn als we naar huis vertrekken is het uiterst 
belangrijk dat je fiets: 

- Goede remmen heeft (voor alst glad word) 
- Lichten heeft (voor als de straatverlichting ni meer werkt) 
- Een werkende bel heeft (voor als er dus mensen voor ons in de weg 

lopen) 
- Reflectoren in de wielen (voor als er auto’s langs de linker of de 

rechter kant komen, of vanboven) 

Extra stijlpunten ook aan zij die hun fiets versieren met lichtjes om in de 
kerstsfeer te komen. 
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EN DAN HET BELANGERIJKSTE NIEUWS VAN AL: 
HET WEEKEND!!!!!!!! 
Zijn jullie klaar om een weekend te gaan spelen met jullie tofste 
leidingsbende ooit? Zin om een weekend weg van thuis te zijn? Zin om een 
weekend te beleven waar we de tofste spellen zullen spelen die ooit op dit 
weekend zullen gespeeld worden? Zin om gewoon met jullie chiro maatjes te 
chillen? 
Hou dan zeker het weekend van 17 tot 19 maart vrij want dan zullen we 
vertrekken op ons geniale weekend. 
Val jullie ouders maar steeds lastig en stay tuned voor updates over het 
weekend. 
 
Verder wensen wij jullie nog een witte kerst en een zalig 2023. 
Groetjes, 
Jullie favoriete rakwi leiding 
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Tito’s 
Liefste titotjes  
Het nieuwe jaar is daar en dus sta ik hier met mijn nieuwjaarsbrief klaar.  
 
Wij met de leiding hopen/wensen dan ook  

- Dat jullie goede examens hebben afgelegd en dan ook een goed 
rapportje hebben 

- Een fantastisch tito-weekend , die door gaat van 10-11-12 maart  ( 
verdere info volgt nog)  

- Dat er minder fietsen kapot gaan tijdens de werkingen  
- Toffe, actieve, hopelijk droge Chiro zondagen in 2023  
- Dat er minder mensen in het gips moeten zitten , zodat we talrijk 

aanwezig kunnen zijn.                             ( @Josse,@Lise - Marie en 
@Morgane)  

- Jullie vele stadspelen, vuile spelen , harde plein  
spelen, rustige spelletjes  

- Een tof, leuk, actief, sportief, avontuurlijke specialleke toe 
- Kortom: toffe Chiro zondagen  
- Fantastisch kamp, vol 10 dagen met plezier  
- Een fantastisch gewest weekend, zodat we kunnen ravotten en kei 

leuke spelletjes kunnen spelen met andere chiro’s. Dit weekend vind 
plaats 5-6-7 mei          ( meer info volgt)  
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Het nieuw jaar gaat bijna van start! Dat wil zeggen te veel eten, op te veel 
familiefeesten die er aankomen. Maar wel super leuke cadeautjes krijgen! 
Het jammere is wel dat tijdens deze periode van het jaar, niet zoveel chiro- 
zondagen zijn. Omdat de feestdagen, op deze zondagen vallen. Oooohh :(((( 
 
Van je liefste kapoentjes  
Arthur, Tuur, Marie en Stien  
1 januari 2023 ,HEULE  
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Keti’s 
 
Hallo lieve kettertjes, tamzakken, fretzakken, (soms lieverds),…  
 
2022 zit er bijna op dus jaja hier zijn onze standaard wensen weer voor jullie: 
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Voila daar zijn we dan ook weer 
vanaf.  
Maar we willen wel graag nog onze voornemens voor het nieuwe jaar 
meedelen (maar dan met een twist): 
- Amin: kom eens op tijd zeg   
- Romie en Sam: doe iets aan jullie lach 
- Lente en Esther: leer iedereen om zo energiek en enthousiast te zijn als 
jullie 
- Emilie en Marie: MEEEEER ENERGIE tamzakjes x  
- Geen make-up in de chiro (louistje zal anders boos worden) 
- Massale opkomst voor onze giga fantastische weekends!!!  
- Boys: jullie mogen dit jaar praten! 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal goeie puntjes voor jullie examens (zo niet we 
zijn nog steeds super trots op jullie hihi). Genoeg gepraat over school nu over 
naar de belangrijkere zaken: 
 
Hopelijk hebben jullie ook wat zin in het nieuwe jaar want WIJ WEL OMG!!!! 
Waaaaaant ons weekend komt steeds meer in zicht en het fantastische 
gewest weekend (waar we andere chiro’s kunnen gaan kantelen en uitlachen 
xp) ook! 
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Nog eventjes de data voor deze twee fantastische weekends: 
- Keti weekend: 3 maart tot 5 maart 
- Gewest weekend: 28 april tot 30 april  
 
Dat was eigenlijk het belangrijkste wat we moesten zeggen. 
Ale byebye tot in den draai xxx 
Btw tis bikan pasen  
 
Hannah, Louistje & Mila 
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Aspi’s 
Dag patatjes, skeetjes, lieve apsi kindjes of whatever  
 
Het einde van het jaar is in zicht, maar niet getreurd, zeker nog niet het einde 
van ons Chirojaar. Jullie zijn nog lang niet af van ons: ‘’wooohooow’’ 
Wij, met de leiding kijken al met volle moed uit naar het komende jaar. Wat 
zal dat niet geven met zon toppers van leden? (Aleh gow als jullie zin hebben 
weliswaar ;) )  
2023 zal nog heel wat mooie nieuwe herinneringen en haat-
liefdeverhoudingen met zich meebrengen: 
BE PREPARED!!  
 

 Aspiwerking  
 DJ-contest in den Hert 
 Jullie langverwachte leefweek (waar jullie toch wel een beetje over 

konden zagen, hihi) => 16/04 – 23/04 
 Niets minder dan de enige echte LET LOVE RULE  
 Niet te vergeten: de vele(/storende) knuffels 

 
Maar voor al deze zotte dingen eraan komen, is het eerst tijd voor 
exameeeeeens. We willen jullie heel veel succes wensen en maak ons trots 
xp  
Dit wil dus ook zeggen dat er examenregeling is van 17u-18u om jullie 
helemaal te smijten en af te reageren na al dat leren: MAAAR pas op want 
Rana krijgt snel koppijn…   
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Na jullie is het aan ons om examens af te leggen, dit wil zeggen dat jullie onze 
plaats moeten innemen en zelf leiding zullen moeten geven. Hierover later 
meer!  
(PS: je mag ons ook altijd komen soigneren tijdens onze blok xxx) 
 Ward studeert het liefst met tros vol peren  
 Rana studeert het liefst met een goed koffietje bij de hand 
 Austin studeert niet, dus geen voorbeeld aan nemen 
 
Naast al deze belangrijke info, nog veel belangrijkere info:  

- Colruyt heeft altijd de laagste prijzen!   
- Bpost Kortrijk bezit de beste bezorgingsdienst!  

 
We wish you a merry christmas and a happy new year!! (ieuw kei cringe, 
maar oke xp)   
 
HANG DEZE FOTO MAAR  BOVEN JULLIE BED!!  
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Weetjes 
 Wist je dat we in de Chiro nu ook huisdieren hebben?  

 

 Mensen en bananen hebben voor 50% hetzelfde DNA.  

 

 Je kunt niet én snurken én dromen tegelijkertijd. 

  

 Wist je dat deze huisdieren vissen zijn?  

 

 Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn 
leven?  

 Wist je dat Ward ook een hamster heeft gekocht als huisdier? 

 

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

 

 Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?  

 

 De melk van de nijlpaard is licht roze 

 

 Wist je dat je je kerstboom pas na 6decemder mag uitzetten? 

 

 Wist je dat het vorig weetje ook 3 jaar gelden in de Snauf stond? 

 

 Wist je dat er al 2 van de 5 vissen zijn gestorven?  
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Kalender 
Deze datums zeker noteren in jullie agenda 

 

 18 December 2022: Examenregeling 
 

 25 December 2022: Geen chiro 
 

 1 Januari 2023: Geen chiro 
 

 8 Januari 2023: Filmnamiddag 
 

 3 – 5 Februari 2023: Sloeber – speelclub weekend 
 

 3 – 5 Maart 2023: Keti weekend 
 

 10 – 12 Maart 2023: Tito weekend 
 

 17 – 19 Maart 2023: Rakwi weekend 
 

 16 – 23 April 2023: Leefweek aspi’s 

 


