
1
Hallo!

01 / 01 / 2021

België - Belgique
P.B. - P.P.

1700 Dilbeek 1
2/3 166

Een uitgave van Chiro Don Bosco | H. Placestraat 44 
1702 Groot-Bijgaarden | P308077 | 54e jaargang nummer 2



2

3
4
6
8
10
12
14
16
19

Voorwoord
Contact
Speelclub
Rakkers
Toppers
Kerels
Aspi’s
Sport & spel
Wist je datjes

Inhoudstafel



3

Voorwoord
Beste vrienden,
laten we meteen eerlijk zijn, 2020 was een k#kjaar.

Na een fantastisch kamp stond de leiding te springen om er weer voor een heel 
chirojaar in te vliegen om jullie zonen op de vuilste, grappigste, leukste en veiligste 
Chiro-zondagen te mogen trakteren, maar dat verdraaide virus blijft maar roet in 
het eten gooien.

De vooruitzichten zijn niet echt rooskleurig, maar we kunnen wel hopen dat we 
er binnenkort terug naar kunnen kijken en denken “Wat was dat, zeg? blij dat het 
voorbij is!”

Ondertussen roeien we verder met de riemen die we hebben, en blijft de leiding 
zijn best doen om er te zijn voor jullie kinderen.  Online of live, op de beste (en 
veiligste) manier mogelijk.

We wensen jullie voor 2021 een volledig nieuwe, lege pagina, waar we deze keer 
zelf mogen kiezen welk verhaal we neerpennen. Met zo weinig mogelijk inktvle-
kken, kreuken of ezelsoren en met een mooi verhaal, of op zijn minst eentje waar 
we iets uit kunnen leren.

Ik wens jullie een fantastisch (Chiro) jaar, want voor minder dan dat gaan we niet!
Ik geef als afsluiter nog graag deze wijsheid mee:

Soms is het leven een wandeling door het park.  

Soms is dat Jurassic Park.

Succes in al wat komen mag en hopelijk zo vaak mogelijk tot zondag !

Mede-Vb,

Tom Lejeune
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Contact

SPEELCLUB
Bram Vankelecom
0479 81 27 08

Kobe De Smedt
0470 50 70 41
kobeds071299@gmail.com

TOPPERS
Jeroen Verset 
0474 22 72 83

Jasper Van de Steen
0491 95 19 59 
vandesteenjasper@gmail.com

ASPI’S
Ewout Mathues (hoofdleiding)
0479/86.71.49
ewout.mathues@hotmail.com

Jitse De Clerck (hoofleiding)
0477 29 15 21
dj4jitse@gmail.com

RAKKERS
Jenne Van De Velde
0476 79 60 81
jennevdvelde@gmail.com-230

Sebbe Van Der Smissen
0495 20 51 49
sebbevandersmissen@gmail.com

KERELS
Xander Mathues
0471 71 46 83

Menno Doddema
0498 19 04 77
menno.doddema25@gmail.com
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Speelclub
Dag beste Speelclub!! 
Hier zijn we weer met een leespleziertje. 

Het nieuwe jaar is aangebroken en wij kunnen jullie op geen enkele manier duidelijk mak-
en hoe blij wij daarvoor zijn! Nu dat 2020 officieel achter de rug is kunnen we ons eindeli-
jk focussen op een beter jaar. Dat betekent: nog meer chiro en nog meer spelletjes! 

Wij wensen jullie in het nieuwe jaar veel (nieuwe) vriendjes, veel leuke momenten maar 
mischien nog het belangrijkste van allemaal: een goeie gezondheid. Maar hoe doe je dat 
nu, zo een ‘goede gezondheid’? Je zou kunnen beginnen met veel groenten en veel fruit 
te eten. Af en toe eens naar buiten gaan en de computer (of een ander voorwerp met een 
scherm dat ze hebben uitgevonden) laten staan zou een volgende stap kunnen zijn. Maar 
wat kan je doen om jezelf ook gezond te houden in je hoofd? Eens naar de chiro natuurli-
jk!!

Er is slechts nog 1 dingetje dat wij met jullie wouden delen. Toen jullie leiders Bram en 
Kobe vorige week samen waren gaan wandelen lag er opeens een vogeltje in het mid-
den van de weg. Wij, als de behulpzame jongens die we zijn, vonden dit maar vreemd en 
besloten om een kijkje te gaan nemen bij het vogeltje. Toen moesten wij vaststellen dat 
het vogeltje ernstig ziek was dus besloten we zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan 
met het vogeltje. Al gauw zei de dierenarts dat alles in orde ging komen met het vogeltje 
maar voor we weg gingen vroeg de dierenarts ons om het vogeltje een naam te geven. 
Zo snel konden we geen naam vinden voor het vogeltje dus besloten we het vogeltje 
naar jullie allemaal te vernoemen!! We hebben een naam gemaakt met de eerste letters 
van al jullie namen en toen kregen we lmdtrjsmhrbaspdgrf. Dus nu vliegt er ergens een 
vogeltje rond dat lmdtrjsmhrbaspdgrf heet en naar jullie vernoemd is, cool hè!!

Volgende keer zijn we er weer, met meer weer!
Bram & Kobe xxx
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Rakkers
Jow wassup beste Rakkers,

Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het goed.
De voorbije weken waren natuurlijk wat moeilijk omdat we jullie moesten missen, vooral 
leider Sebbe dan. Natuurlijk zitten jullie vol met vragen, dus hieronder zullen er al reeds 
wat beantwoord worden.

Leeiideeer wanneer begint de Chiro weer?
Wel jongen, daar zijn we nog niet helemaal zeker van, dit zal afhangen van de situatie 
dan. Maar normaal zouden we moeten herbeginnen op …, moest dit toch niet zo zijn, 
zullen we dat zeker laten weten.

Leeiideer gaan we op kamp kunnen gaan?
Normaal gezien wel, maar dit hangt natuurlijk nog van een heleboel dingen af!

Leeeider hoeveel weegt een bijkolibri?
Tussen 1.6 en 2.6 gram! Het vrouwtje weegt een halve gram meer dan het mannetje!

Moesten jullie nog vragen hebben, stuur ons dan maar een mailtje!
Wij gaan ons uiterste best doen om 2021 een fantastisch Chiro jaar te maken, we zullen 
nog genoeg kunnen ravotten en kunnen spelen. Maar bij een nieuw jaar hoort natuurlijk 
ook een nieuwjaarsbrief. Lees deze maar al eens voor op de eerste nieuwe Chiro zondag!

Olleke Bolleke
Olleke, bolleke, rebusolleke
Olleke, bolleke, knol
Doe de glaasjes nog eens vol
Drink het uit met heel veel zwier
kwens je een jaartje vol plezier
Liefs, je grootste kapoen, de rakkers.

Wij wensen jullie voor de rest nog een gezond 2021!  
En prettige feesten!

We eindigen met nog een laatste anekdote: 
“Een bijkolibri weegt tussen de 1.6 en 2.6 gram.” – Jenne

Liefs,
Sebbe Van der Smissen en Jenne Vande Velde
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Toppers
Dag liefste Toppertjes,

JAAA! Hier zijn we dan weer... 1 Januari 2021; new year, new Hallo! 
Eerst en vooral hopen we dat jullie toch wat fijne feestdagen hebben gehad (zonder echt 
te feesten dan :/ :/ :/). Het zijn moeilijke tijden jaja, vooral leider Verset heeft het al moeilijk 
gehad om niet te gaan feesten. Hij heeft zelfs al een uitnodiging van een feestje van één 
of andere Hongaar al moeten wegwuifelen. Maar we blijven sterk, en hopelijk jullie ook!

om jullie een beetje moed in te spreken in deze verwarrende en zware tijden, geven we 
jullie een paar “inspirational quotes” mee:

“The best thing about hitting rock bottom, is the only way is up.”

“Een goed begin is het halve werk!”

“Switching to your secondary is faster than reloading.“

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I 
learn.”

“Een bijkolibri weegt tussen de 1.6 en 2.6 gram.”

Zo, wijze woorden he! 
Misschien spreken ze je nieuwe moed in moesten de examens niet zo goed verlopen zijn. 
En zo niet, PROFICIAT, GOED GEDAAN, PUIK WERK, TOP TOP TOPPIE EN DOE ZO VOORT! 
Maar misschien zijn er toch een paar dingen waar aan gewerkt kan worden, en welk  
moment is er beter om beloftes te maken dan 1Januari! Daarom sluiten we graag deze 
ode aan jullie, liefste toppertjes af met een invulstrookje dat je kan uitknippen, en waarop 
je een goed voornemen kan schrijven en ONDERTEKENEN! Dan is het meteen  
officieel! 

Ik:

zweer dat ik vanaf 1 Januari 2021:

En zweer dat ik deze belofte NIET ZAL BREKEN!

Handtekening

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

1 Januari 2021

Groetjes,

Jappe & Verset
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Kerels
Halo kerels!

Ewa kerels hier een klein tekstje, om te zeggen dat wij het echt 
Fu&@ing kut vinden dat de chrio niet door kan gaan en wij jullie 
uiteraard heel erg missen. 
Zwz na Xander zijn examens gaan de online chiro zondagen terug 
komen en beter dan ooit ! Wij willen natuurlijk dat jullie geen kleine 
buikjes gaan krijgen dus hier zijn ewa opdrachten :

50 keer pompen
50 keer sit-ups 
loop voor 2 min ofzo maakt mij ni uit ;)

Maak hiervan video’s in een zieke training van adidas  
of nike of lacoste of als ge de rijke tish wilt zijn HUGO BOSS hehe. 

Aight kga jullie ni langer storen,

 grtjs SANTO aka Menno aka Menno de tank & Xandie Pants
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GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Bij deze onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk 1 waarin we terug net iets meer 
kunnen/mogen doen. We hadden niet gedacht dit ooit te zeggen maar we missen jullie 
misschien wel een heel klein beetje af en toe. Maar niet getreurd, nu de Jos als eerste zijn 
spuitje kreeg, komt alles wel snel in orde (hopen we). Dan kunnen we weer elke zondag 
stoer doen en knotsgekke avonturen beleven! En kunnen jullie ons vertellen over hoe 
jullie de grote pandemie overleefden en hoe jullie het leven draaglijk maakten met de 
beperkte mogelijkheden. Verder hopen we ook dat jullie examens goed zijn verlopen, of 
toch goed genoeg. We willen jullie langs deze weg ook vragen om gedurende januari af 
en toe een kaarsje te branden. Jitse heeft namelijk nog examens en dat beetje geluk zal 
nodig zijn. Doe ook maar een kaarsje voor Swa trouwens. Zijn arm is nog steeds kapot. 
Bon, boys we hopen jullie heel snel terug te zien. Binnenkort doen we nog eens een call, 
hou het in het oog! Veel plezier met alles waar jullie jezelf nu mee bezig houden en vanaf 
we mogen, vliegen we er weer keihard in ahja

Doe het veilig! Euh… Hou het veilig bedoelen we natuurlijk hehe
See you soon cuties!!!

xxx kusjes xxx
Titser en Swa
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Sport & spel
Vind jij de woorden in de woordzoeker?

Kerstmis
Chiro
Nieuwjaar
Vakantie
Vieruurtje
Speelclub
Zondag
Buiten
Spelen
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Sneeuwman maken
Hebben jullie het ook gehoord? Er is sinds lange tijd nog eens sneeuw gevallen in België!! 
Weten jullie wat dat betekent? Eindelijk nog eens sneeuwmannen maken!!
Een sneeuwman maken, hoe doe je dat het beste?
De sneeuwman zelf is al een heel oude winterfiguur. Het is feitelijk een beeldhouwwerk 
van
sneeuw. Je ouders maakten in de winter waarschijnlijk al sneeuwmannen en hun ouders 
ook
en de grootouders van je grootouders ook al... Maar hoe doe je dat nu juist?

Stap 1 zoek de juiste sneeuw
Goede sneeuw voor een sneeuwman is zogenaamde plaksneeuw. 
 (Ongeveer 0 graden is het beste.)

Benodigdheden
• Drie sneeuwballen, van groot naar kleiner
• Winterwortel voor de neus
• Stukjes kool of houtskool voor de ogen, de mond en de knopen
• Oude sjaal of een oude stropdas
• Hoge hoed of (zelfgemaakte) puntmuts of een gewone hoed
• Twee takken voor de armen

Het maken van de Sneeuwman
1.    Rol een sneeuwbal van minimaal 60 a 70 centimeter doorsnee (of
       groter) voor de basis van de sneeuwman
2.    Rol een tweede bal die iets kleiner is dan de basis, voor het
       bovenlichaam
3.    Rol een mooie ronde bal voor het hoofd
4.    Zet de ballen voorzichtig op elkaar en zet ze vast door wat
       sneeuw tussen de sneeuwballen te drukken
5.    Druk stukjes houtskool in het hoofd voor de ogen
6.    Druk voorzichtig een winterwortel in het hoofd voor de neus
7.    Druk allemaal kleine stukjes houtskool in de sneeuwman voor
       een vrolijke lachende mond
8.    Druk stukjes kool over de verticale lijn van het lichaam, 
       alsof het knopen van een jas zijn
9.    Zet een hoge hoed of een zelfgemaakte puntmuts op het hoofd van de sneeuwman
10.  Vorm armen van sneeuw, dit kun je doen door stevige ballen aan de zijkant van het
        lichaam te vormen en daaruit armen te vormen, maar je kunt ook twee takken als
        armen gebruiken.



18

Een dag in het
leven van Jitse
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Wist je dat...
• ...Leider Swa zijn arm gebroken heeft
• ...Manneke Pis 1,172 liter per minuut plast?
• ...wanneer je je handen wijd uitstrekt naast je lichaam, de afstand                

   tussen je beide middenvingertoppen gelijk is aan je eigen lengte.
• ...Er VEEL meer vliegtuigen op de zeebodem liggen dan dat er duik    

   boten in de lucht zijn?
• ...De persoon die een S in het woord lispelen heeft gestoken waar    

   schijnlijk een smeerlapke is.
• ...Het eerste nummer dat Coldplay uitbracht getiteld was “an ode to        

   deodorant” (een ode aan deodorant.)
• ...Een bijkolibrie tussen de 1,6 en de 2 gram weegt
• ...Het corona virus zo een 50 tot 200 nanometer groot is
• ...Dit het corona virus +-100 000 keer kleiner maakt dan een 

   tennisbal.
• ...Een luchtmolecule (zo de gene die je inademt)  

   ongeveer 0.3 nanometer groot is.
• ...Nieuwjaar dit jaar op 1 Januari valt!
• ...Kerstmis dit jaar op 25 December viel!
• ...De “Queen Of England” op 21 April 95 jaar wordt.
• ...Koning Filip op 15 April 61 jaar oud wordt.
• ...Het eerste instrument ooit een fluit was.
• ...Deze vroeger gemaakt werden van vogel beenderen en mammoet        

   huid.
• ...Het universum zo een 13.8 biljoen jaar oud is.
• ...De afstand tussen de aarde en de rand van het waarneembare  

   universum 46 biljoen lichtjaar is.
• ...Dit ongeveer 460 000 000 000 000 000 000 000 000 meter is.
• ...Het concept Chiro bestaat zinds 1934.
• ...Er ook aardbevingen zijn op de maan.
• ...Deze dan maanbevingen heeten.
• ...Een mens de enige diersoort is dat kan blozen.
• ...Een mier 10 keer zijn eigen gewicht kan optillen.
• ...Er nog maar 5% van de oceaan ontdekt is.
• ...Dit de wist je datjes waren.
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