
 

 

 

 

Beste leden, ouders en Chirosympathisanten, 
 

Na een spetterend kamp komt er een spetterend nieuw jaar! Wij hopen dat iedereen 

goed uitgerust is, want we gaan er weer invliegen! 

 

In dit krantje vinden jullie alle data terug, wanneer het wel of niet Chiro is en 

spaghettifestijn.  

 

Spaghettifestijn vindt dit jaar plaats op 24 november. Zet deze datum zeker vast in 

je agenda! Hier volgt binnenkort meer uitleg over. 

Wij zijn voor dit evenement altijd op zoek naar sponsors, dus als je graag je 

bedrijf/zaak in de kijker wilt zetten, aarzel dan niet om ons aan te spreken. 

 

Houd zeker ook altijd de facebookpagina & de site in het oog, hierop worden dingen 

gepost die niet in het krantje vermeld kunnen worden. Foto’s van tijdens de werking, 

evenementenpagina’s en medische fiches. 

 

Geef je kind altijd zijn/haar MIVB abonnement mee, de kans dat ze het openbaar 

vervoer gebruiken om eens ergens naartoe te gaan. 

 

Groetjes, 

De leiding 

 

 
 

 



 

 

Tintels 
29/09 
YESSSSS… Het is weer chiroooo! Wij verwachten jullie om 14u aan de lokalen   

6/10 
De doos..  

13/10 
Laten we lekker los gaan..  

20/10 
 zzzz.. Slaap maar lekker uit want er is helaas geen chiro ):  

27/10 
 Ik zie ik zie wat jij niet ziet.. hahaha  

03/11 
 Je mag helaas vandaag weer uitslapen.. slaapwel!  

10/11 
Chiro is stoerrrrr! Breng je spieren mee!  

17/11 
Wij gaan iets leuuks maken voor Ilke want zij is jarig!  

24/11 
Geen chiro! Maar je bent altijd welkom met je vrienden (en ouders natuurlijk) om lekkere spaghetti 

te komen eten!!  

01/12 
Ben jij flink geweest dit jaar? Of ben je stout geweest? Dat zullen we ontdekken met Sinterklaas 

die helemaal uit Spanje is gekomen met zijn paard en Zwartepiet  

08/12 
 Wij gaan zingen voor nog meer sneeuw op onze daken  

15/12 
Ellen is jarig!!!! Maar wij gaan iets gaan doen in het park  

22/12 
 Geen chiro helaas! Geniet van het kerstfeest met jullie families 

29/12 
Geniet nog maar wat langer van je cadeautje 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Lena en Asma 

 

 

 

 



 

Speelkwiks  
 

 

 6 oktober: Jullie kennen elkaar al goed, maar HOE goed??? 

13 oktober: BINGOOOOO!!! 

27 oktober: Wie maakt er de bangelijkste koekjes? Pak alvast een schort mee ;) 

10 november: En de winnaars van het mooiste lokaal zijn …… de Speelkwiks!!! 

Vergeet ook jullie mobib-kaart niet :)  

17 november: De ‘Quizzende Kwiks’ quizzen vandaag de ‘Kwikquiz’! 

24 november: Wie eindigt er het properst en het vuilst na die overheerlijke 

spaghetti?  

1 december: Zijn jullie wel allemaal braaf geweest dit jaar, Speelkwiks?  

8 december: Warm die stemmetjes van jullie maar al op, want we gaan karaoke-

zingen!! Verkleden mag altijd ;)  

15 december: HO HO HOLA POLA, FEESTJE OFWA?!?! 

 

En nu moeten wij jullie een maandje missen :(  

 

19 januari: Eindelijk terug Chiro, we gaan schaatsen woehoew!!!! 

 

We maken er een topjaar van!  

Groetjes van jullie leiding, Lieza & Juliette  

 
 

 

 

 



 

Speelrakkers: 
 

29/09: startdag ! We zien elkaar terug, yeeeeeyyy!!! 

6/10: Vandaag zijn jullie detectives, vinden jullie de moordenaar? 

13/10: en daar is geen water, en daar is geen water... 

19/10: Dag van de jeugdbeweging, ga in uniform naar school!! 

27/10: halloween, kom verkleed! 

10/11: Vandaag zijn jullie chefkoks! 

17/11: Geef acht! Doe jullie mooiste legeruniformen aan (of iets 

dat er op lijkt) 

24/11: Spaghettifestijn, kom lekkere spaghetti eten! 

1/12: Zijn jullie braaf geweest dit jaar? 

8/12: Vandaag gaan we experimenteren! 

15/12: Zijn jullie sterk genoeg? Neem 4 euro en mivb abonnement 

mee  

Jullie leiding, 

Basma & charlotte 



 

 

 

 

 

Heyoooooooo Keti2to!!!! (Ja leuke naam hé, 40 minuten vergaderen 

om hiermee af te komen :p ) 
 

We zullen is zien wat we allemaal gaan doen dit jaar! Want want want dat is het allerbelangrijkste 

ter wereld enzo! 

 

We gaan zwemmen, leven, ademenen, naar de wc gaan, luisteren naar onze ouders en goede 

punten halen! 

 

6 oktober: Harry Potter Marathon dag of, voor iedereen behalve Laure: Louis-lympische 

spelen! 

 

13 oktober: breng je posters mee! En versiering! Want we hebben een nieuw lokaal, had je dat 

al gezien? 

 

27 oktober: eten en boefen en drinken en food en drink en dessert en aperitief en gezellig zijn 

 

10 november: vuil, vuil en nog eens vuil, zoals je al kan raden: HET WORDT VUIL 

 

17 november: 17 november is de 321ste dag van het jaar (322ste dag in een schrikkeljaar) in de 

gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 44 dagen tot het einde van het jaar. 

 

24 november: 

SPAGHETTIFESTIJN! Breng 

al jullie vrienden en familie mee! Kamp is niet gratis! Dat moet gefinancierd worden heeeee! 

 

1 december: Sinterklaas komt eerst bij ons 

 

8 december: Verbranden en verspillen en verdienen 

 

15 december: AVONDACTIVITEIT! We spreken af om 18uur aan de lokalen. Meer info volgt. 

 

 

GReeeeeeeeTzzzzzZZZ,, 

LaurElena 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeljaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender


29 september:  Get the party started ~P!nk 
And so the adventure begins… 

6 oktober:   Team ~ Lorde 
the Aspi’s against the world! 

13 oktober:  We built this city ~Starship 
Neem jullie mivb abonnement mee, otherwise we shall not pass!  

20 oktober: Breaking the habbit ~Linkin Park 
Geen chiro deze week  om even op adem te komen. 

27 oktober: Thriller ~Michael Jackson 
Aspi’s zijn welkom vanaf 19u, maar wees gewaarschuwd: eenmaal binnengetreden, is er 
geen weg meer terug! 
3 november: Holiday ~Madonna 
Geen Chiro deze week,, tijd om te genieten van de vakantie! 

10 november: Man Down ~Rihanna 
Wie overleeft de strijd? 

17 november: Cup Song ~Pitch Perfect/ Bacon Pancakes ~ Adventure Times 
De ultieme combinatie van bakken, chillen en geld verdienen. 
24 november: Spaghetti ~Samson & Gert 
Tip: de beste manier om spaghetti te eten is door de sliertjes te inhaleren zoals een stofzuiger. 

1 december: Dag Sinterklaasje! 

8 december: Netflix & Chill ~Kay One 
Movie night!  Welkom bij El Cine de Los Aspirantes,  
de filmvoorstelling start om 19u15 aan de lokalen.  
Hapjes & drankjes mogen meegenomen worden. 

15 december: Mistletoe ~Justin Bieber 
De 1e helft van het chirojaar en een verjaardag gaan we vieren  
met een uitstapje! Neem dus jullie mivb abonnement mee. 
19 januari: Let it go ~Frozen 
Schaatseuuuuh! 
 

 

Michaelie Jackson 

‘I want a dragon for my birthday.’  
~Daenerys Targaryellen 

‘Winter is coming!’ 

Peace out,  
 Eliellen 

Aspiranten 



 


