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Woordje van de groepsleiding 

Hallo allemaal! 

Na een fantastisch kamp in Hulshout, waar Kuifje en zijn vrienden de ruimte in vlogen om 

de slechteriken een lesje te leren, konden we met een gerust hart naar Moorslede trekken. 

We zijn vertrokken met een bananendoos vol herinneringen (en vuile was) die ons 

ongetwijfeld nog jaren zullen bijblijven. Bedankt leden, koks en leiding voor het leuke 

kamp! 

Op het einde van elk kamp, moeten we tijdens de begrafenis afscheid nemen van de 

stoppende leiding. Dit jaar was dit niet het geval, waar we heel blij om zijn. Integendeel, 

we mochten maar liefst 9 nieuwe leiding verwelkomen in onze leidingsploeg. Namelijk 

Anneleen, Tom, Lars, Aaron, Marie, Klaas, Marie-Julie, Margaux en Anke staan met veel 

enthousiasme klaar om er een prachtig werkjaar van te maken. Welkom allemaal in onze 

leidingsploeg! Dit jaar neem ik de taak als groepsleidster over van Kaat. Dankjewel Kaat 

voor de voorbije jaren! 

Dit jaar was er ook Krinkel, een vierjaarlijks bivak voor alle leiding van Chirojeugd 

Vlaanderen, waar Chiro Mozaïek talrijk aanwezig was. Na het vele voorbereiden en 

organiseren van een geslaagd Chirojaar en kamp, had onze leiding dit wel verdiend. 

Veel tijd om uit te rusten en stil te staan, hebben we niet gehad. Daar stond Friet met 

stoofvlees al aan de deur. We mochten meer dan 580 personen verwelkomen om te 

proeven van de lekker krokante frietjes (Bedankt Bert Coene) en het overheerlijke 

stoofvlees (Bedankt Slagerij Ter Bunder). Friet met stoofvlees zou er natuurlijk niet zijn 

zonder de hulp van al onze helpende handen. Daarom een welgemeende DANKUWEL 

aan alle ouders, kokskes, leiding, leden, taartenbakkers, afwassers, kaartenverkopers, 

Rik Sioen (voor de borden), alle sympathisanten en natuurlijk iedereen die kwam eten. 

Dankzij jullie was Friet met stoofvlees ook dit jaar weer een succes.  

Het nieuwe Chirojaar komt er weer aan. De kop is er af, want wanneer je dit boekje leest 

zit ook onze Startdag er jammer genoeg weer op (Oooh). Wees niet getreurd, want er 

staan heel wat super leuke zondagnamiddagen en tal van andere activiteiten (zoals 

fotoavond, ijstaarten en een nieuwe editie van, de vorig jaar heel succesvolle, 

volksdansavond) op onze agenda.  

Heel veel plezier in het nieuwe Chirojaar! 

Veel Chirogroetjes 

Leen 

Voor ik het vergeet, er zijn nog steeds Chiro Mozaïek-truien te koop. Aarzel zeker niet 

om er eentje aan te schaffen en te tonen dat jij van Chiro Mozaïek Moorslede bent. 
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Het kamp 

Dit jaar hebben we weer eens een prachtig kamp achter de rug. Dankzij het mooie weer 

in Hulshout en de toffe kampplaats hebben de leden heel wat buiten kunnen ravotten en 

leuke activiteiten kunnen beleven! 

 

De speelclub is van  de ene planeet naar de andere planeet gevlogen met hun 

zelfgemaakte raket om daar telkens leuke dingen te doen; zo werden ze voor 1dag 

bouwvakkers. De rakwi's werden voor 1 dag indianen,  bouwden hiervoor hun eigen tipi's 

en verkleedden zich zodat alles net echt leek. Natuurlijk mochten er geen waterspelletjes 

ontbreken bij de rakwi-leden. De tito's gingen voor een dag naar Mechelen om daar hun 

reactietocht te doen en gingen in een sekte waar ze wortels konden aanbidden. De keti's 

hadden een blauwe dag waar ze hun blauwste kuren konden laten zien in blauwe kledij. 

Ter ere van deze dag hadden de koks blauw eten voorzien. De aspi’s sjorden een balkon 

(weliswaar een beetje scheef ) die voor een weekje stevig en trots op de kampgrond 

mocht staan. Voor één dag zetten ze een stapje in Antwerpen, om daar een groot 

stadspel te spelen. 

 

De leiding had voor alle leden ‘De grote foute fuif ’ georganiseerd waar iedereen in de 

gekste outfits naartoe kon. Er waren lekkere drankjes en chips te verkrijgen en er werd 

natuurlijk ook gedanst en veel gelachen. Net zoals bij de foute fuif konden de leden bij 

het kampvuur genieten van muziek, eten en drinken. Het was zoals elk jaar weer een 

magisch moment vol van groepsgevoel, spontaniteit en vreugde. Na een mooie avond 

was het de volgende dag alweer tijd om de handen in de mouwen te steken en alles 

klaar te maken voor bezoekdag. Ouders konden genieten van een fris drankje op een 

warme dag en een lekkere pasta. De tijd ging snel, tien dagen waren rap voorbij, maar 

zo gaat dat nu eenmaal als je het naar je zin hebt. Blij dat we kunnen zeggen dat dit 

jaar iedereen weer volop van een fantastisch kamp heeft genoten!   
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De kampweetjes 

 Aaron is de breedsten van Moorslede en omstreken. 

 Véron is ervan overtuigd dat het al ochtend is om 23u15. 

 Vic zei doping ipv doop op de trein. 

 Aaron heeft een zakje pakkendoeken. 

 Gustaf kan zeker 100 waterpistolen kopen met al het geld op zijn bank. 

 Véron denkt dat een uil ‘roekoe’ zegt 

 Wist je dat de lijnwinkel in Heist op den berg de volle 4 uur op een maand tijd 

open is? 

 Volgens Charlien staat op leeftijd geen grens. 

 De speelclub mag volgens Ine peizen wat ze denken 

 Lotte Ameel is op een kamp tijd waarschijnlijk tegen elke tafel en bank gelopen. 

 Volgens Robbe heet onze Chiro ‘Chiro Mozika’. 

 Véron denkt dat vissen in een viskobaal zitten (ipv visbokaal). 

 Arthur fietst rapper dan de Anubis the Ride (Plopsaland). 

 Véron denkt dat je moet vechten bij een zangstonde. 

 Simon vroeg zich tijdens het kampvuur af of het water niet zou smelten. 

 Volgens Ine hebben we twee nieuwe leden in de Rakwi’s namelijk Londe en Litte. 

 Aaron ‘ravot’ graag met Tom en heeft dan soms pijn. 

 Siemon wordt graag Mega Oma. 

 Iriet, Leen, Kaat en Reinert kunnen een halve liter fristi in één keer opdrinken. 

 Sophie heeft plots zin om Arne zomaar een koude douche te geven. 

 Tijdens de groepsnamiddag werd Lotte Vanackere zo vaak getikt dat ze 

verkleed moest rond lopen in een halve verkleedkoffer. 

 Lowie kan een halve liter fristi salamanderen. 
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Het kampverhaal 

Kuifje in de Ruimte 

Wat begint met een gezellig uitje naar de bowling verandert al snel in een gevaarlijke reis 

langs de gekste planeten. Zijn jullie klaar voor Kuifjes avonturen in de Ruimte? 

Kuifje, Bobbie, Kapitein Haddock, 

Professor Zonnebloem, Jansen en Janssen 

maken een uitstapje naar de bowling. De 

onhandige detectives Jansen en Janssen 

bakken er niet veel van op de 

bowlingbaan en al snel wil Kapitein 

Haddock tonen hoe het moet. Maar hij 

neemt een te kleine bowlingbal voor zijn 

dikke vingers en onder luid gevloek 

probeert hij die er tevergeefs weer uit te 

trekken. Gelukkig is één van Professor Zonnebloem ’s laatste uitvindingen de 

megavergroter (of de naam die hij zelf liever verkiest: de 

Incrementosuperyinsanushelianthusmichani) waarmee hij de gaten van de bowlingbal wel 

zal kunnen vergroten. Wanneer Kuifje en co in het labo van Zonnebloem aankomen 

merken ze al snel dat er is ingebroken! De megavergroter is gestolen! 

Via Bobbie ’s speurneus vinden ze haren van de inbrekers. Zonnebloem komt via een 

DNA-onderzoek te weten dat onze dieven twee oude bekenden en tevens twee vijanden 

van Kuifje zijn: Roberto Rastapopoulos en Colonel Sponsz. Als Kuifje hun computers hackt, 

komt hij te weten dat ze de megavergroter hebben gebruikt om een ster in het heelal te 

vergroten. En inderdaad, via de telescoop zien onze vrienden de ster stilletjes aan 

groeien. Rond die ster cirkelen drie planeten en als die ster zijn maximale grootte zal 

hebben bereikt zullen de eerste twee planeten vernietigd worden! O ow… het is juist op 

deze planeten dat er buitenaardse wezentjes leven!  

“We moeten die arme aliens redden,” roept Kuifje. Met raket 

SPRUIT (Super Praktisch Ruimte Tuig van Professor Zonnebloem) 

zullen ze de slechteriken achterna gaan en de ruimtewezens 

proberen te redden door de ster weer te verkleinen met een 

megaverkleiner die Zonnebloem onderweg zal bouwen. Kuifje, 

Haddock en Zonnebloem maken zich klaar om te vertrekken. 

Bianca Castafiore (de operazangeres waar Kapitein Haddock 

oh zo verliefd op is) verschijnt op dat moment ten tonele en wil 

ook mee (ze is immers benieuwd of haar stem nog beter klinkt in 

ruimte).  
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Maar Jansen en Janssen mogen niet mee van de anderen omdat ze altijd alles in het 

honderd laten lopen. Ze slagen er toch in om ongezien in de raket te glippen en zich 

onder een deken te verstoppen. 

Nadat de reis vol goede moed is ingezet, moet er al snel een noodlanding gemaakt 

worden op de eerste planeet, want Jansen en Janssen hebben vanuit hun verstopplaats 

de voorraad stuutjes gestolen en helemaal opgegeten. Onze vrienden komen terecht op 

een planeet waar echt alles blauw is en waar de bewoners zichzelf Blubluriërs noemen. 

Ze worden er hartelijk ontvangen en krijgen een assortiment blauwe worsten mee. Voor 

Kuifje en de anderen terug vertrekken 

ontdekken ze dat die Blubluriërs een gave 

hebben, namelijk de gedachten van 

anderen kunnen lezen. De blauwe 

mannetjes komen zo via een trance de 

plannen van Rastapopoulos en Sponsz te 

weten. Ze ontdekken dat zij de ster hebben 

vergroot zodat het altijd exotisch warm 

weer zal zijn op de derde planeet, die ze 

tot planeet ‘Summer Paradise’ hebben gedoopt. Door met de megavergroter hotelletjes 

uit lego te vergroten tot super-de-luxe all-in hotels zal die planeet een echt 

toeristenparadijs worden. De rijkste bewoners van de aarde zullen daar op reis gaan 

en Rastapopoulos en Sponsz zullen stinkend rijk worden. 

Nu onze kompanen dat weten, vertrekken ze snel weer met hun raket richting die derde 

planeet. Iedereen is moe en maakt zich klaar om te gaan slapen. Als Haddock in het 

midden van de nacht wakker wordt kan hij niet aan de verleiding weerstaan om tegen 

zijn ‘madeliefje’ (Bianca) aan te kruipen. Zij schrikt erg fel en tiert zo hard dat de ruit 

van de raket breekt. Er zal nu snel geen genoeg zuurstof meer zijn! Net op dit moment 

passeert Buzz Lightyear langs hun raket. Hij was net op weg naar een ster om wat te 

bruinen, hoewel hij zichzelf er al fantastisch vindt uitzien. Hij bekijkt zichzelf dan ook 

constant in een spiegeltje dat hij bij zich heeft. “Hé,” roept Kuifje, “dat spiegeltje past 

precies op de plaats waar de ruit zat!” Oef, iedereen is gered! 

Maar als je denkt dat alle struikelblokken nu wel achter de rug zullen zijn, dan heb je 

het mis. Want Haddock drinkt dan nog eens alle benzine op omdat hij zijn whisky zo mist, 

waardoor ze op de tweede planeet, Spaghetto, ook een tussenstop moeten maken om 

nieuwe benzine te zoeken. Maar er is daar enkel spaghetti (en een heel opvliegende 

spaghetti-koningin)! Gelukkig kan Zonnebloem wat aan de raket sleutelen zodat SPRUIT 

nu kan vliegen op spaghetti als brandstof. 
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En hoe zou het ondertussen met Jansen en Janssen 

gesteld zijn? Zij zitten na al die dagen nog steeds 

verstopt onder hun laken. Tot plots… Jansen laat 

een luide scheet. En eindelijk, ze zijn ontdekt! De 

anderen schrikken zich een bult! Maar ze hebben 

geen tijd om kwaad te zijn want ze komen nu ten 

langen leste aan op planeet Summer Paradise. De 

Jansens hebben een plan om de megavergroter 

af te nemen van de boeven. Ze trekken een Chiro-uniform aan en beweren dat ze op 

ruiltocht zijn en een appel willen ruilen tegen de megavergroter. Rastapopoulos en 

Sponsz trappen hier natuurlijk niet in en ze worden opgesloten. Gelukkig worden Jansen 

en Janssen al snel weer bevrijd door Kuifje. 

Zonnebloem had ondertussen de megaverkleiner kunnen afmaken en hem in de raket 

gelegd. Ze kunnen nu de ster opnieuw verkleinen en zo de Blubluriërs en de 

Spaghettoanen redden van de ondergang! Of toch niet…? Want de megaverkleiner is 

nu verdwenen! “Houden de problemen dan nooit op?!” Maar Bianca geeft toe dat zij de 

megaverkleiner heeft genomen om hem uit te testen (ze heeft een wrat op haar teen 

verkleind). Zij wist wel niet dat de megaverkleiner maar 3 keer gebruikt kan worden. En 

het verbaast jullie vast niet dat het tweede schot verspild wordt door de Jansens en hun 

geklungel? Er is nog maar één poging over: Kuifje neemt het heft in eigen handen, richt 

de megaverkleiner op de gigantische ster en schiet! Het lukt! De ster begint te krimpen 

en het wordt er al kouder. Kuifje weet dan ook nog de megavergroter af te nemen van 

de bandieten. Onze vrienden vertrekken naar huis met de raket, maar Rastapopoulos 

en Sponsz… blijven in het koude weer op de planeet achter.  

En zo loopt dit spannende  Kuifje-verhaal voor al onze helden goed af. Of toch voor bijna 

iedereen… Want de megavergroter is stukgeraakt tijdens het gevecht en werkt dus niet 

meer om de gaten van de bowlingbal aan de hand van Kapitein Haddock te vergroten. Hij 

zal nog een eindje met een bal aan zijn hand moeten rondlopen… “Duizend bommen en 

granaten!” 
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Favorietjes van de nieuwe leiding 
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Praktische info 

We twijfelen er niet aan dat je je eerste Chiro namiddag ongelofelijk fantastisch leuk 

vond en je meer wil te weten komen over onze Chiro Mozaïek Moorslede. 

 

Zondagnamiddag werking: Start: Vanaf 14u ben je van harte welkom aan het Chiro 

heem. Je kan gerust nog helpen afwassen thuis want voor 14u valt er nog niets te beleven. 

We starten om 14u15 met een formatie waarin we overlopen wat voor toffe dingen de 

verschillende afdelingen gaan doen die namiddag. Na de formatie is de mogelijkheid 

om een drankje te kopen (cola, limonade, plat water, spuitwater, fristi of chocomelk) voor 

0.70 euro. Daarna starten de activiteiten per afdeling.  

Pauze: Om 16u is er een pauze voorzien waar je je drankje kan opdrinken. Je mag ook 

een koekje en een drankje meebrengen van thuis. 

Einde: De speelclub- en rakwi-afdeling beëindigen hun activiteiten om 17u15. Vanaf dan 

kunnen ze naar huis gaan. Voor de tito’s, keti’s en aspi’s is de Chironamiddag om 18u 

afgelopen. 

Bivak: Van 21 juli tot 31 juli is er ons jaarlijks bivak. Om een fantastisch zomerkamp te 

beleven is het belangrijk dat leiding en leden, leden en leden onderling, elkaar goed 

kennen. Daarom verwachten we dat je minstens 10 keer naar de Chiro komt om mee te 

kunnen op kamp.  

Facteurke:  Twee keer per jaar hebben we een Facteurke als dit. Een in het begin van 

het werkjaar en één ergens in april/mei/juni met kampinfo. 

Mozaïekske: We hebben ook een infoblaadje met per zondag een tipje van de sluier 

van de activiteit. Soms staat er ook nog iets op om mee te brengen (bijvoorbeeld: 

zwemgerief, wc-rolletjes). We verwachten natuurlijk dat jullie dit meebrengen om er nog 

een leukere Chironamiddag van te maken. De eerste editie verschijnt begin oktober. 

 

Er verschijnt ook telkens info op de Chiro website (www.chiromozaiek.be) over 

belangrijke activiteiten van de chiro (bijvoorbeeld: ijstaartenverkoop, verrassingsreis…). 

Houd die zeker in de gaten! Je kan ons ook op facebook terugvinden. 

 

Chiroheem: 

J.C. De Vierlink 

Iepersestraat 52G 

8890 Moorslede 

Briefwisseling:  

Zilverbergstraat 3B 

8890 Moorslede 

Rekeningnummer: BE08 4664 3637 4113 

Wij maken deel uit van het Gewest Jakkedoe en het verbond West-Vlaanderen 

(www.chirowvl.be).  

http://www.chiromozaiek.be/
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Afdelingen 

Speelclub 
Leeftijd: 6-9 jaar  
Leiding: Iriet Danon, Charlien Bogaert, 
Aaron D'Hooghe Leen Vanderhaeghe, Marie 
Vanhuylenbrouck en Anneleen Lannoy 

Te bereiken via: 0471 62 16 34(Anneleen) 

Ze dollen en rennen door het bos, 
verkleden zich en kruipen allemaal samen 
voor of zelfs in de poppenkast. Bij de 
speelclub leren kinderen al wat meer 
samen spelen. Vriendschappen ontstaan en 
banden worden gesmeed. 

 

 Rakwi’s 
Leeftijd: 9-12 jaar 
Leiding: Anke Vandendriessche, Leonie 
Vanpeteghem, Lars Houthoofd, Olivier 
Hauspie, Kaat Vanderhaeghe en Klaas 
Lybeer   
Te bereiken via: 0479 71 19 03(Leonie) 

Regen en wind houden hen niet tegen om 
buiten te ravotten. Ze ravotten zich te 
pletter, trekken eropuit met de fiets en 
lopen zich de ziel uit het lijf bij een 
supergroot bosspel. 

Tito’s 
Leeftijd: 12-14 jaar  
Leiding: Tom Decleir, Marie-Julie Deman, 
Reinert Rosseel, Lowie Vanpeteghem en 
Margaux Vuylsteke 
Te bereiken via:  0479 62 63 04(Lowie) 

Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel 
en graag winnen, door tactiek of door 
snelheid. Ze schminken zich om het gekst 
voor een show en zomerse zondagen 
eindigen steevast in een waterfestijn. 
Kortom: typisch tito’s. 

 

 Keti’s  
Leeftijd: 14-16 jaar 
Leiding: Roel Houthoofd, Lien Vandendriessche, Ine 
Vanderhaeghe en  Jonas Vanderhaeghe 
Te bereiken via: 0473 86 30 89 (Lien) 

Ze trekken op avontuur, doen een tweedaagse tocht in 
de natuur met rugzak en kompas of bouwen zelf een vlot 
om de rivier over. Het zijn rasacteurs en het duurt vast 
niet lang voor hun eerste fotoroman verschijnt in een zelf 
uitgegeven ketiblad te steken. 
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Verhuur 

Om op kamp te gaan hebben wij groot materiaal nodig. Zoals kookgerief, friteuse, 

tafels,… Op kamp worden deze zaken veel gebruikt, maar eenmaal we terug zijn, staat 

dit gerief een volledig werkjaar aan de kant. Omdat wij dit een zonde vinden om dit 

degelijke gerief zolang opzij te moeten zetten, stellen wij een deel van ons materiaal 

ter beschikking voor een zeer doenbare prijs: 

 

Ons materiaal 

 Friteuse: 

- 3 bekkens van lek zo’n 20 liter (10 kg vet) 

- Friteuse op propaangas  

-  2 gasflessen voor de 3 bekkens 

- Vervoerbaar op handige wieltjes 

- 1m40 (L)X 65 cm (B) X 1m10 (H) 

- De bekkens kunnen apart aangestuurd of afgesloten worden 

(je kan dus ook met 1 bekken bakken) 

- Handige frietschepbak 

- Handleiding 

 Schuimmachine: 

- Machine 

- Handige kist  voor veilig vervoer 

- 1 fles schuimvloeistof 

 Rookmachine (+ vloeistof) 

 Tafels  

 Banken  

 Stoelen 

 Kookpotten 

 Partytent 

 

Meer info? 

Roel Houthoofd: 0497 42 34 24 

Lars Houthoofd: 0495 12 87 59 

OF via verhuur@chiromozaiek.be 

  

mailto:verhuur@chiromozaiek.be
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Het Chiro-uniform 

Omdat wij graag opvallen tussen andere mensen en omdat we ons willen onderscheiden 

van de anderen, dragen wij een uniform. Zo worden we ook telkens herkend wanneer 

we op uitstap gaan, op kamp aan, een stadspel spelen of op een gewone 

zondagnamiddag.  

Het Chiro- uniform is ook super stevig en sterk! Met andere woorden: het kan tegen een 

stootje! Super handig dus wanneer er zondag ruwe spelen op het programma staan. 

Ook wanneer de leiding een mega fantastische knutselactiviteit in elkaar gebokst heeft, 

hoef je niet te vrezen voor verfspetters op je kleren, want dit maakt je Chiro- uniform 

juist uniek! 

Hoe ziet een uniform er uit?  

 Korte beige short of rok 

 Een rood T-shirt of topje 

 Een beige/donkerblauwe trui 

 Een donkerblauw hemd 

 Rode of blauwe sokken 

 

Wij weten natuurlijk ook dat je niet alles kunt aandoen en dat je niet alles in je kleerkast 

hebt hangen! Daarom volstaat het om bijvoorbeeld een short of rok aan te hebben met 

een T-shirt en eventueel een trui. 

Waar kan je een uniform verkrijgen? 

 Bij de Banier: Delaerestraat 16, 8800 Roeselare 

 

 Maar ook bij ons kun je terecht voor een Chiro-uniform! 

Wij hebben tweedehands kleding ter beschikking. Wanneer de activiteiten 

afgelopen zijn de zondagnamiddag, kun je ons altijd aanspreken. Je krijgt de 

nodige uitleg over de verkoop en dan tonen we ook ons assortiment. Wanneer je 

thuis nog een uniform hebt liggen dat veel te klein is geworden, mag je deze 

gerust bij ons binnenbrengen! 
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Onze eigen mozaïek-trui! 

Sinds vorig jaar heeft onze Chiro zijn eigen trui! Ontworpen door 

de beste Franse modekenners (grapje) en gepast door de 

mooiste modellen uit Hollywood (nog een grapje), is de nieuwe 

trui er helemaal klaar voor om door jullie gedragen te worden! 

Het kopen van onze trui is zeker niet verplicht. Toch hopen we 

dat heel wat leden zin zullen hebben de trui aan te schaffen om 

het groepsgevoel binnen onze Chiro te vergroten en om, uit blijk 

van trots, deel uit te maken van Chiro Moorslede. 

Leden die twijfelen tussen een trui kopen van de banier of de trui van onze Chiro, raden 

we aan die laatste te kopen. (Deze is ook goedkoper.) 

Wanneer te verkrijgen? vóór de Chiro van 14u tot 14u15 

Kostprijs? 30 euro (enkel cash te betalen)   

Maten? 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-13 jaar / 14-15 jaar / S / M / L / XL / XXL 

Voor meer info kun je bij Lien of Charlien terecht! 
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Kalender 
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1. Lumia 
Verken eens andere 
leuke en onbekende 
plaatsen dan je 
vertrouwde Chirolokaal 

of -plein. 

2. Het Speelverzet 
Speel vrij. Onderwerp jouw 
spel niet aan te strenge regels 

of afbakeningen. 

3. Inversia 

Doe het eens omgekeerd. 

4. Tora 
Bouw of knutsel eens 
gewoon voor het plezier, 
zonder praktisch doel. 

5. Ballemmerstoel 
Gebruik je fantasie en 

laat het spel je leiden. 
 

 

6. Miss en Mister Klodder 
Maak je vuil en wees niet bang 
van een onschuldige bluts of buil. 

 

Het jaarthema 

 
#IEDEREENCHIRONAUT  

Ruimte om te spelen!  

Ziggy beleeft een spannend ruimteavontuur en zoekt 

de zes unieke speelmedailles die tonen wat een 

Chironaut is. Verzamel samen met Ziggy en de hele 

Chirobeweging de zes speelmedailles. Je bent 

Chironaut als je durft doen waar de speelmedailles 

voor staan. 

Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van 

letterlijke en figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit. 

Verzamel de zes speelmedailles 
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Ontspanning 

De raket staat klaar om te vertrekken. Kun jij Jansen en Janssen helpen om nog op tijd 

aan boord te geraken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dit is hoe striptekenaar ‘Hergé’ Kuifje tekende. Lukt het jou om deze stappen te volgen 
en een eigen tekening te vervolledigen? 

 

  

1   2    3    4 
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Achterkantje 

 

 

Redactie: Reinert Rosseel, Jonas Vanderhaeghe, Margaux Vuylsteke en Anke Vandendriessche 


