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VOORWOORDJE 

Beste chirowietjes en ouders 

Eerst en vooral een supergelukkig Nieuwjaar en hopelijk hebben jullie 

spetterende feestdagen gehad en zal 2018 vol zitten met superleuke 

chiromomenten! Zijn jullie de kerstvakantie al een beetje beu? Niet getreurd, 

want vanaf 13 januari staan we weer klaar met spetterende activiteiten op 

zaterdagnamiddag. Jammer genoeg zal een groot deel van de leiding er een 

tijdje van tussenuit knijpen tot eind januari omdat ze heel hard studeren voor 

hun examens, maar niet getreurd, de jongste leidsters kunnen dit wel een tijdje 

alleen aan ☺. Ook dit trimester staan er ons een heleboel supermegasjieke 

activiteiten te wachten (net zoals altijd natuurlijk ☺) en zullen we weer 

eindeloos plezier maken.  

Wat staat er jullie allemaal te wachten in het tweede trimester? Als je het wil 

weten, lees dan snel verder! 

 We organiseren een dikketruiendag in de chiro (op 10 februari). Doe dus 

allemaal maar jullie dikste trui aan! Op 24 februari is het weer tijd voor onze 

bekende vriendjesdag, breng allemaal een vriendje of vriendinnetje mee. Op 3 

maart kunnen jullie weer allen heerlijk komen smullen op onze BeerBQ. 

Wij hebben er alvast heel veel zin in en staan te popelen om weer elke 

zaterdagnamiddag spelletjes met jullie te spelen! 

 

Vele kusjes 

Jullie leidsters x 

 

 

 

 

 

 

 



BELANGRIJKE DATA 

10 februari 

Op 10 februari doet onze chiro mee aan de dikketruiendag. We 

vragen daarom aan alle kindjes om warm gekleed naar de chiro te 

komen, want we zullen de verwarming een paar graden lager 

zetten. We doen hier aan mee omdat onze chiro een groene chiro 

is en we zo de opwarming van de aarde willen tegengaan.  

 

24 februari 

Op 24 februari organiseren we in onze chiro 

‘vriendjesdag’. Alle leden van de chiro mogen voor 1 keer 

iemand meenemen die niet in onze chiro zit om aan hen 

te tonen hoe supermegasjiek onze chiro wel niet is.  

 

3 maart 

Onze spetterende BeerBQ gaat zoals ieder jaar natuurlijk weer door en het 

belooft heel gezellig te worden. Kom zeker eens langs voor de overheerlijke 

BBQ en voor de streekbieren (sorry kindjes, alleen voor de ouders ☺).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEERBQ 

Na de reuzegezellige en superlekkere BeerBQ’s van de twee vorige jaren, 

organiseren wij dit jaar opnieuw ‘BeerBQ’ en dit op zaterdag 3 maart. Jullie zijn 

hierbij allemaal van harte uitgenodigd om samen met ons te genieten van een 

lekkere BBQ vergezeld met een streekbiertje. Voor €15 euro (volwassenen) of 

€10 (kinderen van 6 tot en met 12 jaar) kunnen jullie non-stop aanschuiven om 

1, 2 of 100 keer jullie bord te vullen met verschillende soorten vlees en lekkere 

groentjes. Voor de allerkleinsten ( kinderen tot en met 5 jaar) voorzien wij voor 

de prijs van €3 een overheerlijke hotdog.   

  

Naast deze BBQ, zijn er ook nog verschillende streekbiertjes voorzien voor de 

mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels… Maar ook aan de kleine 

personen die niet zo gelukkig worden van bier hebben wij gedacht! We zorgen 

voor een springkasteel en andere kinderanimatie zodat ook zij zich niet 

vervelen!  

  

Schrijf jullie dus snel in want het belooft weer een gezellige avond te worden. 

Inschrijven kan tot en met zondag 25 februari door een mail te sturen naar 

lise.wydooghe@gmail.com met de vermelding van het aantal personen die 

komen eten EN door het juiste bedrag over te schrijven op het 

rekeningnummer BE64 7386 0410 9352 met vermelding van de naam + het 

aantal kinderen en het aantal volwassenen. Pas na overschrijving is de 

inschrijving definitief.  

  

Wij hopen iedereen massaal te verwelkomen, zowel chirowietjes, als 

chirosympathisanten, als mama’s en papa’s, als oma’s en opa’s, tantes en 

nonkels, alle buren enz…  

  

PS: voor diegenen die om een of andere bizarre reden niet kunnen blijven eten,  

voel je vrij om de avond zelf gewoon een streekbiertje (of iets anders) te 

komen drinken!   

 



KARMASPI 2018 

Op 7 april organiseren onze aspi’s weer een spetterende fuif! Hou jullie 

allemaal klaar voor de derde editie van KARMASPI! 

 

Benieuwd wat er nu weer allemaal uit de lucht komt vallen? 

 

 

 

Vertel dit door aan jullie broers, zussen, neven, nichten, vrienden en 

vriendinnen, want het wordt weer een onvergetelijke editie! 

 

 

 

 

 



SLOEBERS 

Dag allerliefste sloebertjessss 

 

Eerst en vooral een heeeeel gelukkig Nieuwjaar en hopelijk hebben jullie een heel 

leuke vakantie gehad. Hopelijk hebben jullie ook al veel plezier beleefd in het eerste 

trimester, maar laat ons een klein geheimpje vertellen… HET TWEEDE TRIMESTER 

WORDT NOG EENS DUBBEL ZO TOF!! We hebben weer tal van leuke spelletjes 

voor jullie in petto, maar jullie zullen misschien ook eens leiding krijgen van andere 

leidsters. Wie weet…  

Dit trimester gaan we ook zwemmen en gaan we op daguitstap. Jullie kunnen ook 

weer de lekkerste ijsjes van het land kopen op 5 mei, want dan is onze jaarlijkse 

ijscrèmeverkoop. (Vraag maar allemaal aan jullie mama en papa om heel veel ijsjes te 

kopen!!) 

Wij hebben er alvast weer heel veel zin in en jullie hopelijk ook! 

 

Kusjes van jullie leidsterjes 

Lise, Celine, Luna en Sarah xx 

 

 

  

 

 

 



PROGRAMMA 2e TRIMESTER 

 

6/01 GEEN CHIRO- kerstvakantie 

13/01 FILM (14u-16u) 

20/01 CHIRO 

27/01 CHIRO 

3/02 CHIRO 

10/02 DIKKE TRUIENDAG (doe allemaal een dikke trui, jas, muts… aan) 

17/02 CHIRO 

24/02 VRIENDJESDAG (neem allemaal een vriendje mee naar de chiro) 

3/03 GEEN CHIRO-BeerBQ  

10/03 CHIRO 

17/03 CHIRO 

24/03 ZWEMMEN- info volgt 

31/03 GEEN CHIRO 

7/04 GEEN CHIRO 

14/04 GEEN CHIRO (paasvakantie) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De sloebers van chiro 

Gits zijn suuupercool!! 



SPEELCLUB  
Dag allerliefste speelclubbertjes! Wat vliegt de tijd toch rap, we zitten al aan het tweede 

semester van ons megatoffe chirojaar. In het tweede semester staan er weer zeer veel 

leuke activiteiten gepland, vergeet dus zeker niet in het boekje te kijken zodat je weet wat 

er te doen is. 

Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook!!! Want dit semester wordt nog leuker dan 

het vorige, jaja je hoort het goed dit semester wordt nog leuker. 

Vele groetjeeeeeeeees en veel liefde <3 van jullie allerleukste leiding xxx 

Fiebe, Lisa, Steffi en Laure 😊 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13 januari: OMG 

YES TERUG 

CHIRO  FILM 

(14u-17u) 

20 januari: 

ubercoole chiropret 

(14u-17u) 

27 januari: 

jullie krijgen 

andere leiding 

(14u-17u)  

3 februari:  jaja 

jullie oude leiding 

staat terug paraat 

😊 (14u-17u) 

10 februari: CH CH I 

C H I RO WE ZIJN 

EEN TOFFE BENDE! 

(14u-17u) 

17 februari: dit wordt 

een vuile dag doe 

heel vieze kleren aan 

(14u-17u) 

24 februari: 

VRIENDJESDAG 

(14u-17u) 

3 maart: 

BEERBQ (geen 

chiro)allemaal 

komen eten  

10 maart: 

joepie terug 

chiro (14u-

17u) 

17 maart: dit 

wordt een zeer 

leuke dag (14u-

17u) 

24 maart:  

chiroooooo 

(14u – 17u) 

31 maart: 

GEEN chiro 

tijdens de 

paasvakantie 



KWIKS 

Dag lieve KWIKS 

Hier zijn we terug ☺ KLAAR voor het volgende trimester!!!!! 

Wij zien het alvast zitten om weer een heleboel zotte en mega coole activiteiten te doen 

met jullie. Hopelijk zijn jullie elke zaterdag van de partij. Want wat moet je anders doen op 

een zaterdag? Schoolwerk, slapen of saai in de zetel zitten? CHIRO IS NATUURLIJK 

VEEEEEEEEEL LEUKER.  

TOT IN DE CHIRO! 

 

 

 

 

 

 

  

  

6 januari GEEN 

CHIRO 

13 januari CHIRO 

Film: 14-16u 

20 januari CHIRO 

27 januari CHIRO 

Leiding van Tiptiens ☺ 

3 februari CHIRO 

10 februari CHIRO 

(Kom verkleed)  

17 februari CHIRO 

24 februari CHIRO 

VRIENDJESDAG!!! 

3 maart GEEN 

CHIRO ( BEERBQ) 

10 maart  CHIRO 

17 maart  CHIRO 

24 maart  CHIRO 

31 maart  GEEN 

CHIRO 

7 april GEEN  

CHIRO 

14 april GEEN 

CHIRO 



TIPPERS 

Dag liefste Tippertjes, 

Zoals jullie weten is het eerste trimester alweer voorbij, 

maar niet getreurd, jullie zijn nog niet van ons af. 😊 

Hopelijk hebben jullie genoten van de kerstvakantie en zijn 

jullie helemaal klaar voor een fantastisch nieuw 

chirotrimester!! Hier vinden jullie alvast de planning voor 

het tweede trimester!! 😊 

Groetjes jullie Tipperleiding xxx 

 

 13 januari: film van 16u-18u 

20 januari: chiro 

27 januari: chiro 

3 februari: chiro 

10 februari: chiro + DIKKE-TRUIENDAG (Doe allemaal een dikke trui aan!!)                     

17 februari: chiro 

24 februari: vriendjesdag (Neem allemaal jullie vriendje of vriendinnetje mee!!) 

3 maart: geen chiro, maar jullie zijn allemaal van harte welkom op onze BEERBQ!! 

10 maart: chiro 

16 maart: chiro (vrijdagavond van 19.30u-22u) 

24 maart: chiro 

31 maart: geen chiro in de paasvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPTIENS 

Dag Tiptiens,  

Zijn jullie klaar voor een nieuw, superwaanzinnig, heldhaftig semester? 

Oefen elke dag jullie superkrachten, red onschuldige mensen, vang stoute boeven, bestrijd het 

onrecht en vecht voor het goede! Heb je zin om erin te vliegen? Kom dan elke week naar de chiro 😊 

Heldhaftige groetjes,  

SuperwEMMAn, KATOwoman en SpiderMARGOTman 

 

Belangrijke data 

13/01: Film (16u-18u) + spel voorbereiden voor sloebers, speelclub en kwiks 

 (jullie kiezen zelf vanaf wanneer jullie het spel voorbereiden) 

20/01: CHIRO 

27/01: Leiding geven aan sloebers, speelclub en kwiks 

03/02:  CHIRO 

09/02-11/02: WEEKEND 

17/02: CHIRO 

24/02: VRIENDJESDAG (breng jullie tofste vriendje mee) 

03/03: GEEN CHIRO (BEERBQ) 

10/03: CHIRO 

17/03: CHIRO 

24/02: CHIRO 

31/03: GEEN CHIRO ☹ ☹ ☹ 

07/04: GEEN CHIRO ☹ ☹ ☹ 

14/04: GEEN CHIRO ☹ ☹ ☹ 

 

 

 

 

 



ASPI’S  

Dag allerliefste aspitjes 

als je dit leest, betekent het dat het eerste trimester er al op zit, snif snif!:(  

Maar niet getreurd, want het tweede trimester wordt nog veel beter. 

Inleefweek, karmaspi, daguitstap… Allemaal leuke dingen om naar uit te kijken. Wij 

verlangen ook megahard naar alles! 

Voor de inleefweek zullen jullie nog een mailtje krijgen. Karmaspi komt wel op zijn 

pootjes terecht ;) CONTENT VAN JUNDER INZET! WE ZIENT ZITN! 

Verder willen we nog de beste wensen meegeven voor het nieuwe jaar 2018, dat het een 

goed jaar mag worden! Geniet ervan! XoXo aspileiding 

Hieronder vind je een overzicht wanneer er chiro is: 

 

13 januari: spel voorbereiden 

20 januari: leiding geven, joepie! 

28 januari- 4 februari: INLEEEEFWEEEEEEK!!! 

10 februari: dikketruiendag 

17 februari: chiro 

24 februari: vriendjesdag 

3 maart: BEERBQ! Geen chiro, kom maar allemaal smullen ☺ 

10 maart: chiro 

17 maart: chiro 

24 maart: chiro 

31 maart: geen chiro, de leiding gaat druk vergaderen op leidingsweekend ;) 



 

(megaphotoshop-skills) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIROSCOOP 

Ram 

Algemeen: 2018 zal een topjaar worden voor jou! Je punten op school zullen nog beter 

worden en je maakt meer plezier dan ooit.  

Jouw chirovoornemen: Je zal wat meer je best doen om iedere week te komen naar de 

chiro. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: 1,2,3 piano 

Stier 

Algemeen: Ook wanneer het wat tegenzit in 2018 moet je niet opgeven. Alles kan 

werkelijkheid worden wanneer je er genoeg in gelooft! 

Jouw chirovoornemen: Je zal je vrienden van de chiro wat meer tonen dat je hen 

apprecieert. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Dikke Berta 

Tweeling 

Algemeen: Je zult heel veel nieuwe mensen leren kennen (en niet enkel in het chiromilieu). 

Jouw chirovoornemen: Je zal je leidsters wat meer in de bloemetjes willen zetten en hen 

bedanken voor hun fantastische inzet! 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: schipper mag ik overvaren 

Kreeft 

Algemeen: Dit jaar leer je een hele speciale persoon kennen die misschien wel eens je leven 

kan veranderen. 

Jouw chirovoornemen: Je zal wat minder competitief proberen te zijn. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: kiekeboe 

Leeuw  

Algemeen: Blijf je best doen op school ook al is de chiro veel leuker dan studeren op 

zaterdag. 

Jouw chirovoornemen: Je zal je schoolwerk wat meer proberen te combineren met de chiro. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: spinnetje vormen 



Maagd 

Algemeen: In 2018 is het tijd voor jou om een chiro-onderbroek te kopen! 

Jouw chirovoornemen: Je brengt een heel enthousiast vriendje mee naar vriendjesdag. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Klerenketting 

Weegschaal 

Algemeen: Jij vindt de vieruurtjes in de chiro zo lekker, dat je naar de winkel zal gaan om 

deze te kopen. 

Jouw chirovoornemen: Je zal superluid meezingen met alle chiroliedjes. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Zangstonde 

Schorpioen 

Algemeen: Twijfel je nog om mee te gaan op kamp? Helemaal niet nodig! Gewoon doen! 

Jouw chirovoornemen: Doorspoelen als je naar het toilet gaat in de chiro. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Liedje gorgelen met water 

Boogschutter 

Algemeen: Word niet te snel boos op je chirovriendinnen wanneer ze een grapje met je 

uithalen. Ze bedoelen het goed. 

Jouw chirovoornemen: Warme chirokousen kopen zodat je nooit meer koude voeten hebt. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Stoelenrace 

Steenbok 

Algemeen: Ook al vind je een spelletje minder leuk, probeer toch enthousiast mee te doen. 

Jouw chirovoornemen: Elke week in uniform naar de chiro komen. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: TIK-TAK-BOEM 

Waterman 

Algemeen: Drink wat meer water dit jaar, je hoeft niet bang te zijn omdat we in de chiro 

allemaal van dezelfde fles drinken. 

Jouw chirovoornemen: Alle spelletjes winnen. 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Sprotje 



 

Vissen 

Algemeen: Je zal dit jaar nog steeds even vuil van de chiro naar huis gaan. 

Jouw chirovoornemen: Je zal proberen niet meer te missen in de formatie bij : rusthouding, 

samen … 

Chirospel waarin jij de ster zal zijn: Centje doorgeven, centje doorgeven, niemand weet 

waar het centje is 

 

 


