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VOOR 

WOORD 
 

 



Beste chirowieten en ouders, 

 

Tijd voor nog een update van wat wij hier in onze chiro allemaal 

uitsteken. Per afdeling vertellen de leden wat hen hoofdzakelijk is 

bijgebleven. Één ding is zeker, plezier stond elke zondag centraal! 

Ook willen we alvast de kalender van 2020 meedelen. Schrijf deze 

data zeker in jullie agenda. Als je niet kan komen naar een 

chirozondag, verwittig je de leiding via sms of mail ! 

(e-mailadres en gsm nummers staan op onze website) 

Mogen wij vragen om steeds uw dochter van een jas + fluovest te 

voorzien. Zeker in deze koude en donkere dagen is dit echt wel 

een must! 

Jullie kunnen ook nog steeds bij ons terecht om een fluovest van 

Chiro De Kaproenen te kopen voor slechts 7 euro. Vraag er gerust 

naar.  

 

Verder wensen we voor 2020 

12 maanden vreugde 

52 weken plezier 

365 dagen succes 

8760 uren gezondheid 

Een gelukkig nieuw jaar! 

 

Groetjes,  

 

De leiding 



 

 

 

 

KALENDER 
 

 

 



Januari 

• Zondag 5 januari Chiro 

• Zondag 12 januari Chiro 

• Zondag 19 januari Chiro 

• Vrijdag 24 januari Filmavond 

- SL, SP en KW: 18.00 - 20.00 uur 

- TP, TT en AS: 20.30 - 22.30 uur 

 

Februari 

• Zondag 2 februari Chiro 

• Zondag 9 februari Chiro 

• Zondag 16 februari Bloemekesverkoop 

- Van 9.00 – 16.00 uur 

• Zondag 23 februari Chiro 

LET OP: Sloebers en tiptiens weekend 

van vrijdag tot zondag voormiddag 

 

Maart 

• Zondag 1 maart Chiro 

LET OP: Weekend speelclubs 

 

• Zondag 8 maart Chiro 

LET OP: Weekend kwiks 

 

• Zaterdag 14 maart Spaghetti-avond 

• Zondag 15 maart Geen chiro 

• Zondag 22 maart Chiro 

• Zondag 29 maart Chiro 

 

April 

• Zondag 5 april Geen chiro (paasvakantie) 

• Zondag 12 april Geen chiro (paasvakantie) 

• Zondag 19 april Chiro 

LET OP: weekend tippers 



 

 

 

 

 

SLOEBERS 
 

 

 



Allerliefste sloebertjes, 

Vooraleer we even terugkijken naar de leukste momenten samen uit 2019, 

willen we zeggen dat we het enorm leuk hebben samen! Ook hebben we 

volgend jaar, in 2020, heel wat leuke zaken voor jullie in petto! 

Voor ons weekend komt de info binnenkort via e-mail! 

 



HALLOWEEN 

♫Want halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een 

griezelbeest ♪ en ja dat waren onze sloebers zeker en vast! Onze sloebers 

moesten een heks haar verloren toverkracht helpen terug te krijgen. 

Hiervoor moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren om ingrediënten te 

winnen. Deze ingrediënten werden samengemengd tot een echt 

heksentoverdrankje. Op het einde van de vergadering mocht de heks het 

drankje opdrinken en kreeg ze haar toverkrachten terug! Wat magisch…  

 

 

MODDER ZONDAG 

De roDe DraaD van Dit sloeberjaar is “ De Drie biggetjes”. biggetjes 

doen niks liever dan in de modder rollen, dus dat moesten we eens 

uitproberen! We speelden in 4 teams en elk team moest zo veel 

mogelijk modderopdrachten goed uitvoeren. Uittrekkertje, om ter 

mooist moddertaartje maken en allerlei andere spelletjes in het 

modderthema! Het resultaat? Onze biggetjes waren op het einde van 

de vergadering moe, maar lekker vuil! 

            



SINTSHOW 

Vorige week kregen we een telefoontje van 
de mama van leidster Bélise: ze vroeg of we 
zin hadden om samen met de sloebers naar 

‘Het feest van Sinterklaas’ te gaan in ’t 
Kuipke. Dat moesten ze ons geen twee keer 

vragen. Zo gezegd, zo gedaan! Op zondag 1 
december stonden 

de sloebers vol 
ongeduld te 

wachten aan onze 
chirolokalen. We namen samen bus 9 en ja 
hoor, dat alleen al was een ganse belevenis! 

Tijdens de show zaten jullie niet lang stil: er 
werd gedanst, gezongen en gelachen. Af en 

toe hoorde ik een sloebertje zeggen dat ze het 
een beetje saai vonden, omdat de Sinter er 
niet was! (maar dat was omdat Sinterklaas 

maar niet op zijn feest raakte). 
UITEINDELIJK raakte hij er toch, te paard 

en werd het een zondagnamiddag vol plezier! 

Dankjewel Patricia 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPEEL 

CLUBS 
 

 

 

 



Liefste speelclubs 

Elke zondagmiddag stonden jullie al met veel kindjes klaar, 

Hopelijk blijft dit zo het komende jaar. 

We speelden reeds de olympische speelclubspelen, 

Onze koekjes moesten we al meerdere malen delen. 

Jullie kunnen als de beste toneeltjes maken 

En hielden jullie voorlopig aan de meeste afspraken. 

Vaak toverden jullie een glimlach op de leidsters hun gezicht, 

Daarom maakten wij voor jullie dit mooie gedicht. 

Houden jullie het weekend van 28 februari - 1 maart vrij? 

Dan beleven we 3 plezante dagen en is hopelijk iedereen van de partij. 

Als laatste wensen we jullie een prachtig eindejaar, 

Wij zijn alvast klaar voor een extra dag in het aankomende schrikkeljaar! 

Dikke kus 

Emma, Rosanne & Sophie 

  



Kunnen jullie deze woorden vinden in onze woordzoeker? 

 

 

 

 



 

 

 

 

KWIKS 
 

 

 

 

 



 

Liefste kwikkies 

 

Helft van het jaar zit er bijna op maar het was tot nu toe echt al 

top! 

Tijdens de doop hebben jullie jullie bewezen als echte chirowieten,  

daar konden wij alleen maar van genieten.  

Tijdens raadselspel en paintball in het bos, gingen jullie helemaal 

los.  

We speelden ook verschillende spelletjes met een ei, dat 

sommigen er niet goed voor kunnen zorgen weten enkel wij... 

Wij kijken al uit naar het tweede deel van het jaar, maar zet maar 

eerst jullie schoentje klaar. Hopelijk vliegen jullie niet in de zak van 

de Sint zijn pieten, want jullie zijn wel echte deugenieten.  

Toch vinden we jullie suuuper fijn, ookal is ons groepje klein! 

Da’s een extra reden om elke zondag paraat te staan, dan gaan 

we er met z’n allen tegen aan! 

 

 

 

Dikke knuffel, 

Leukste leiding van de leukste afdeling 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPPERS 
 



                  

Liefste tippers 

We hebben al heel wat leuke dingen meegemaakt! We begonnen 

ons chirojaar met een quiz waarin jullie de leiding leerden kennen. 

De komende maanden zullen jullie ons nog beter leren kennen. 

Wees daar maar zeker van        

Het instagramspel, reis rond de wereld, bosspel, halloween…, ze 

kwamen de voorbije weken allemaal aan bod! Gelukkig komen er 

nog vele zondagen aan om dit rijtje verder aan te vullen en ja hoor, 

wees maar zeker! Er komt sowieso nog een TikTok spel aan 

sksksksksksksks 

AND I OOP! Save the turtles, dames! Op naar nog vele mooie 

herinneringen!! 

PS: belangrijke informatie: Maak alvast je agenda vrij want op 17 - 

18 en 19 april gaan wij op weekend! Meer info volgt!! 

Dikke knuffels 

Lotte, Aurélie en Leonie 

           

 



 

 

 

 

TIPTIENS 
 

 

 



Dag tiptiens,  

 

BEDANKT voor de reeds geslaagde vergaderingen van afgelopen semester !  

Jullie organiseerden een top editie van de kinderfuif; CHINA TOWN. Er kwam redelijk 

wat geld in het laatje dus een leuke tweedaagse kunnen wij jullie vrijwel garanderen 

:) JIPPIEEE. 

 

Jullie waren prachtige toeristen in Gent, ontdekten nieuwe straten in wondelgem 

door monopoly en lieten zich van jullie slimste (?? of soms ook niet -> Hoofdstad van 

Oezbekistan = oesterzwam ??) kant zien! Wij zijn nieuwsgierig naar wat nog komen 

zal. 

 

Schrijf alvast in jullie agenda:  

21 - 23 FEBRUARI 2020 :  

WEEKEND @ CHIRO ERTVELDE. 

Graag tegen dan jullie fietsen tip-top in 

orde! (lichten, remmen etc). 

 

LIEFS,  

Bélise & Margot xxx 

 

 



 

 

 

 

ASPI 
 

 



Vastleggen van bar des aspis 

Dat was geen makkie 

We dachten op een maandje is de klus geklaard 

Die weken voorbereiding waren het meer dan waard 

Van versiering fiksen en t-shirts ontwerpen tot het opzetten van 

een tent 

We denken niet dat de voorbereiding van BDA nog geheimen 

voor jullie kent 

Ook de avond zelf draaiden jullie op volle toeren 

En in de ochtend blonken onze vloeren 

Trots op jullie zijn we zeker en vast 

Onze VSCO girl talenten haalden we ook al uit de kast 

Eieren opkloppen en zakdoekendoosjes legen, zorgden voor 

hilariteit 

Dat we ons al geamuseerd hebben, is een feit 

Tiktok is een geweldige app 

Luna sliep door de chiro uren door een power nap 

Stuk voor stuk gekke wijvekes 

On repeat die wijveschijvekes 

Leiding geven, midweek en geweldige zondagen int verschiet 

De liefde voor onze aspi’s kent geen limiet 

Wij duimen voor de examens de komende weken 

Af en toe als pauze eens goed shaken 

KSKSKS And I oop 

Wat zijn jullie een zalige groep! 

  



 

 

 
 


