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Voorwoord volwassen begeleiding 
Beste chiro-leden en ouders,
Het einde van 2022 komt langzamerhand dichterbij maar het chirojaar draait op
volle toeren. De dia-avond en Duveltrophy zijn nog maar net achter de rug en het
pastafestijn (12-13 november) en Kristus Koning (een ganse dag chiro op 20
november) staan alweer voor de deur!
Drukke periodes voor onze leidingsploeg want bij de organisatie van deze
evenementen komt heel wat kijken: van flyeren, dj’s regelen, shiften verdelen, zaal
klaarzetten, enz. voor de Duveltrophy tot spelletjes voorbereiden, eten aankopen,
mis in mekaar steken, enz. voor Kristus Koning. En dat allemaal naast de wekelijkse
vergaderingen en voorbereidingen voor de zondagnamiddag. Ongelofelijk toch die
bende jonge vrijwilligers.
Toen wij VBs zelf nog leiding waren (voor de ene VB al wat langer geleden dan de
andere) leek dat allemaal vanzelfsprekend. Maar nu als ouders beseffen we dat dit
een heel engagement is en lang niet vanzelfsprekend is! Ook daarom dat wij als VBs
met veel plezier en enthousiasme ons kleine steentje willen bijdragen tot de
chirowerking.
De ouders wiens kindje(s) nog maar net naar de chiro komen, kunnen misschien
nog een woordje uitleg gebruiken wat dat ‘steentje’ net inhoudt. De volwassen
begeleiding (of kortweg VB) probeert tijdens de wekelijkse vergaderingen de ouders
te vertegenwoordigen en de kijk van de ouder mee te geven aan de leidingsploeg.
Ook zijn de VBs, samen met de groepsleiding, het aanspreekpunt voor gevoelige
zaken waarmee je als ouder kan zitten en niet meteen kwijt kan aan de leiding van
je kleine spruit. Daarnaast zijn wij ook een deel van de kookploeg en gaan wij mee
op paaskamp en bivak om je oogappels te voorzien van lekkere maaltijden.
Onze contactgegeven samen met die van de groepsleiding kan je vinden op de
website (www.chirosintbartel.be) en we proberen zo veel mogelijk voor en na de
chiro aanwezig te zijn om te antwoorden op jullie vragen. 
Vele chirogroeten en tot binnenkort,
Pieterjan, Jeroen, Griet en Line



ACTIVITEITEN 2022 -2023
29 oktober - Duveltrophy

12 en 13 november - Pastafestijn
20 november - Christus Koning

3 december- Retro Cafe
4 december - Sinterklaas

24 december - Middernachtmis
26 tot 29 december - Kerstzang
23 tot 25 februari - Wafelenbak
26 februari - Krakelingenstoet

 

Instagram:https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_meisjes/
Facebook: Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes
(https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes)

Instagram: https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_jongens/
Facebook: Chiro Sint-Bartel Jongens
(https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens) 

Extra informatie over onze activiteiten laten we altijd weten via onze socials
dus om up-to-date te blijven, vergeet deze zeker niet te volgen!

Voor de meisjes:

Voor de jongens:

Website:   www.chirosintbartel.be



JAARTHEMA
Chirohiro's

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor
het eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt.
Een leid(st)er die de fuif coördineert. Een oud-leid(st)er die de
financiën beheert. Een kadervrijwilliger die iets bijleert over
diversiteit. Elke Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en
worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro
zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit
werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen aan!

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet
allemaal perfect te zijn. Een beetje speels, daar zijn we niet vies van.
We mogen fouten maken en samen groeien we verder naar een
betere versie van onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een
ribbel eens ‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je sowieso op
Chirohiro’s uit :D.





Christus Koning

Beste ouders,

Over een paar weken is het Christus Koning, maar wat houdt dat in? 
Christus Koning is een jaarlijkse Chiro dag waar de jongens en meisjes een hele
dag samenkomen om een groot spel te spelen. Dit jaar gaat dit door op zondag
20 november. We verzamelen rond 10u aan de 
Sint-Bartholomeuskerk, ook bekend als de kerk op de markt van
Geraardsbergen. De leden moeten ook elk 3 euro meepakken voor in het begin
te betalen. Daarna zullen we met zijn allen de mis in gaan om vervolgens lekker te
genieten van een stevige middagmaal en een veel te leuk spel. Het einde is
voorzien om 17u30, de kinderen kunnen worden opgehaald door de ouders aan
de Korendries. 

En dan nu het belangrijkste van al: Als wat moeten wij verkleed komen? 
De krakjes en speelclub verkleden zich uit mensen van de oertijd, de rakwi’s in
Romeinse tijd, de tito’s in middeleeuwen, keti’s in Franse revolutie en de aspi’s in
jaren 80. We raden jullie aan om jullie kinderen zeer goed warm te kleden!

Hopelijk zien we jullie allemaal deze zondag!
Tot dan!
De leiding



KRAKJESDe eerste leuke maanden van de krakjes

Dag beste krakjes, de eerste Chiro-maanden zitten er weeral op. WOW, wat was me dat
voor groots avontuur! We trotseerde de laatste maanden al een paar zotte namiddagen
hé? We gingen samen op bezoek bij de meisjes op de Korendries, we ontplooide samen
onze innerlijke viking, en haalde onze innerlijke clown boven.

De fysiek van elk krakje werd dan ook zwaar op de proef gesteld, lopen, planken,
wedstrijdjes tegen elkaar. We hebben het allemaal gehad. Net zoals Josh, die planken
helemaal niet zo moeilijk vond. “ maar leider, dat is super gemakkelijk, ik begrijp niet wat
daar zo moeilijk aan is?”

Josh zijn plankpositie, we konden ze zeker en vast heel speciaal noemen :p
Het grote viking tornooi was dan ook een zeer leuk spel waarbij er et tactiek, creativiteit
en intense sport kwam bij kijken.



KRAKJES

We gaan het niet ontkennen, het waren al een paar zotte maanden waarbij
we elkaar al een klein beetje leerde kennen. De leiding kan dan ook met een
goed gevoel zeggen dat ieder krakje de groep compleet maakt! We zien jullie
wel terug in den draai eh klein patotters! 

Groetjes de mega super coole leiding!!!

PS: hier nog een mooie prent om
in te kleuren, toon deze dan ook
zeker aan de leiders ;) 



SPEELCLUB
Dag kleine patotters, onze eerste maandjes van het chiro jaar ziten er al op!!!
Voor sommigen van jullie zijn dat dan ook nog eens de allereeeerste
maandjes in een oudere groep :O! Ens toten dat er al gebeurt zijn jawade
(nogal een geluk dat er nog niets gebroken is :P)

Om even 1 van onze memorabele zondagen er bij te halen dan denk ik toch
wel aan de zondag waar we naar klein Pairi Daiza gingen (flauw mopeke van
leiding hihi). We zijn namelijk naar het SOS wilde dieren centrum geweest. En
WA VOOR BEESTEN hebben die daar wel niet! Mamoeten, sabertandtijgers,
EEN T-REX en een Blauwvinwalvis om er maar een paar op te noemen. Nu
hier en daar zagen we ook eens een egeltje een vogeltje en soms eens een
vosje. al bij al zagen we toch wel mooi dieren die gered zijn door mede
schone Geraardsbergse mensen en das pas om fier op te zijn!  



SPEELCLUB

En over toffe zondagen gesproken, het grote Ninja spel!! 
Ik weet het nog al te goed die dag. Een bende groentjes die nog niet eens
konden sluipen die opeens voor onze dojo stond. Tuurlijk deden wij er als
pro ninjas alles aan om jullie mooi op te voeden tot echte ninjas. Wat was het
ookalweer? 4 keer de oudenberg op lopen? 50 toertjes handenstand rond
het voetbal veld? In het veld vol met hondenkakjes sluipen? Hmmm nja het
zal zo wel iets geweest zijn! Natuurlijk na zo een lange niet pijnlijke ;) training
waren jullie hellemaal klaar om je eigen ninja kostuum in een te steken en de
grote schurken te verslaan, De vuile stinkende Rakkers (tzijn kakkers baahhh).
Naturlijk hebben we ze flink ingemaakt en zijn we maar elk 1 ledemaat kwijt
geraakt! 

Nu al bij al zijt hulder kleine duivels toch wel nog sterke en stoere gozers.
Daarom wille wij, jullie knappe superieure afgetrainde leiding, jullie nog is dik
bednaken voor zo een gekkerds te zijn en de zondagen lekker
onvoorspelbaar te maken. 

Tot de volgende zondag he kapoenen,

Kusjes van jullie 10/10 leiding

Xxxxxxxxxxx



Het nieuwe chirojaar is na een lange vakantie (die van de
leiding nog wat langer mocht duren) eindelijk weer van start
gegaan. Na dat de rakkers de eerste chirozondag
te weten waren gekomen wie hun super leuke 
nieuwe leiding is, vlogen we er de 2de zondag 
meteen in met een spel van de bovenste plank.
Terwijl de ouders en andere chirosympathisanten
aan het genieten waren van de wandeling waren wij
 ook bezig met een wandeling, alleen was dit niet 
zomaar een wandeling. Het was de grote
wandelingquizshooow!!!! Tijdens het quiz gedeelte 
van dit spel ontdekte we dat de rakkers niet zo 
goed zijn in quizzen zelf maar vooral goed zijn in 
roepen (ja Mats het gaat over u). Als eindspel 
mochten ze hun innerlijke gigioarmanipradagucci designer
naar boven halen om de stapschoenen van de eeuw te
maken. De week erna was het tijd om het chirojaar officieel te
openen samen met de vrouwtjes op de 
Korendries. Daar deden we natuurlijk de 
jaarlijkse en geliefde riolentocht met de 
rakkers en kwiks. Het vrouwelijke gezelschap 
deed de stress om een riool in te kruipen 
meteen verdwijnen bij de rakkers. We konden 
er ook genieten van een lekker drankje 
met een nog lekkerdere donut. We vonden het
 ook wel tijd om de rakkers bewust te maken 
van de huidige gasprijzen, dus speelden we met 
hun het grote probeer niet dood te vriezen 
door de veel te hoge gasprijzen spel. Hier 
moesten ze zich voorbereiden op een ijskoude 
winter zonder verwarming en op zoek 
gaan naar een alternatieve warmtebron, 
deze bleek dan kaarsjes te zijn.

RAKKERS



RAKKERS

Het was ook is tijd geworden dat de rakkers eens wat kennis
vergaarden dus besloten we om 
met hun naar de opendeurdag van het 
vogelopvangcentrum te gaan. Daar 
leerden we van alles bij over wat er 
leeft in de Belgische natuur, maar het 
belangrijkste wat we leerden was dat de 
rakkers de grootste vijand zijn van de vos.
 Denk dus maar 2 keer na 
wanneer je hem geen boterhammen 
met choco mee geeft naar school. Wat 
ons al is opgevallen is dat de rakkers 
altijd wel een manier vinden om bij 
alles vals te spelen. Valsspelen is 
natuurlijk ook spelen dus besloten we hun
tactieken is op de proef te stellen met 
behulp van het grote valsspelen is ook 
spelen spel. Bij elk spelletje was er een 
manier om vals te spelen, alleen mochten wij het niet zien.
Achteraf gezien was het misschien beter dit spel later op het
jaar te doen want nu zitten we nog een heel jaar opgescheept
met een bende valsspelers. Ooh ja, bijna vergeten, er was ook
een vis…..



TOPPERS

Beste Toppers, ouders en sympathisanten

We hebben ons direct goed gesmeten in het nieuwe chirojaar. Samen met
jullie hebben we er enorm veel zin in om ereen geweldig jaar van te maken! De
eerste zondag hebben we gezocht naar de ultieme “rick and morty”. Het heeft
even geduurd maar na een aantal zware proeven is gebleken dat iedereen een
winnaar is. Een week later was het startdag op de korendries. Het nieuwe jaar
thema “chirohero” werd voorgesteld. Nadien wilden we met de tippers nog
enkele spelletjes spelen maar daarom moesten sommige toppers hun angst
voor meisjes overwinnen. De week daar na konden we als leiding vaststellen
wie de ALLERSLIMSTE TOPPER TER WERELD IS. Na een hele dag quizen bleek
Ruben toch het meeste IQ’s te beschikken. Toen dachten we een week later
eens een rustige zondag te willen beleven maar niets is minder waar. De
toppers hadden zich tegen ons gekeerd en er onstond een oorlog waarbij
iedere topper zich wou bewijzen aan de hand van een laddercompetitie. De
bedoeling was dat ze de persoon uitdaagden die boven op de ladder stond
om zo zelf de top te bereiken. Na lang strijden heeft Axel gewonnen en ervoor
gezorgd dat alle toppers terug braaf luisteren naar de leiding. Nog eens merci
daarvoor. Een week later was het paniek. Wat als we met te weinig leden zijn
om nog chiro te geven?!? Geen probleem dachten de toppers ‘wij zullen zelf
een nieuwe generatie maken zie’. Zo gezegd zo gedaan. Die mannen hebben
die zondag geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen te maken. Het koppel dat
uiteindelijk de meeste kinderen had zou dan gewonnen zijn.



TOPPERS
Het probleem is nu wel dat de toppers blijkbaar niet weten dat kinderen
maken met alleen maar jongens best moeilijk is. Voor de leiding was het
mentaal geene gemakkelijke zondag maar de toppers hebben hun wel
geamuseerd. Afgelopen zondag gingen die puberende mannen heel het stad
volspuiten met graffitie en er ontstond bendevorming. Als leiding staan wij dan
machteloos en hebben we ze maar heel het stad laten volspuiten met graffitie.
Iedereen vond het heel leuk. Alleen jammer dat we met de leiding al een
tweetal weken bezig zijn met al die graffitie terug op te ruimen. 

Even serieus, we hebben ons al goed geamuseerd en jullie zeker ook. Hopelijk
zien we jullie zondag allemaal terug om er weer vollen bak in te vliegen. 

Veel rode topper groetjes
Jullie leiding
Ward, Joran en Lars 

P.S. Merci Robbe voor het sponsoren 
van €1.000.000, daar gaan we op 
kamp veel leuke activiteiten mee 
kunnen doen.

P.P.S We hebben met de toppers een whatsapp groepje om jullie op de
hoogte te houden. Mocht je hier nog niet inzitten als ouder of voogd mag je
ons dit zeker laten weten op het nummer: +32 498 84 11 85 en dan voegen
we jou zo snel mogelijk nog toe.



KERELS

Hello there!

Der is toch wel het één en het ander gebeurd de laatste tijd. Als eerste, is
spijtig genoeg Queen Elizabeth van de UK overleden en waren we opzoek naar
een nieuwe King/Queen. Het was een heel spannende strijd tussen team
Charles en team Meghan, waarbij Meghan super nipt heeft gewonnen van
Charles, hoeraaaa. 

Een week later was het allemaal op de Korendries te doen bij de vrouwtjes,
waarbij de kerels en tip teens samen spelletjes hebben gespeeld om elkaar
beter leren te kennen, mmmm interessant.
 
In de laatste week van september, hebben de kerels advocatenskills bijgeleerd
door allerlei opdrachten uit te voeren. Er werden dan rechtzaken uitgevoerd,
waarbij ze een slachtoffer of een aangeklaagde persoon moesten verdedigen.
De beste advocaat onder kerels was toch wel Devon, dikke proficiat! Als
afsluiter hebben ze een lekkere hamburger gegeten met overdreven veel saus.

We zijn ondertussen al oktober, amai den tijd vliegt nog al. Doordat de gaaas
en den elektriek te duur is geworden, is het best dat we ons eigen energie
maken. Dit hebben de kerels gedaan, aan de hand van monopoly en een paar
doe opdrachten. Twas een heavy strijd tussen windmolenpark en
kerncentrales. Windmolenpark heeft het meeste omzet gemaakt op het einde
van de dag.



KERELS

We pakken nu den boot naar de 2de week van oktober, waarbij de kerels me
hun 2 linkse handen, tenten hebben leren opzetten dankzij een fantastische
uitleg van Piet Merckaert, shoutout naar hem. Hierbij gaan de kerels, maar ook
de andere, zeer goede tenten kunnen opzetten voor het grootkamp, wopaaa.

Tot slot, hebben de kerels int stad van Gtown, gezocht naar de spelers van de
Rode Duivels zodat er gestreden kon worden tussen 3 teams en het team dat
wint, die hun ploeg van gevonden spelers mogen meedoen aan het WK-
voetbal. Den Christiano zou zeggen, suiiiiiiiiii!

Groetjes van de kerelsleiding

Maarten en Siegfried



ASPIS
Alloo Apskries

Ja ja je leest het goed! Het chirokrantje is terug wooop woop (wie had deze
twist zien aankomen).

We hebben al een paar leutige zondagen achter de rug en daar 
gaan we bij deze even op terugblikken. Eerst en vooral direct de 
leuksten dag, namelijk den eersten. Waarom? Ja dan kregen jullie 
te horen wie jullie leiding ging zijn dit jaar en ja logisch dat 
jullie direct zo hyped waren om ons te zien verschijnen met een 
oranje koord.

Verder mochten jullie ook al eens kennismaken met
den enigen echten trekvogel (aan alle non aspi
lezers van dit artikel à scan de code onderaan het
artikel voor den trekvogel te volgen 😊  (of
_den_trekvogel_ (op instagram (nie facebook dus eh
(en vergeet de underscores nie (das dees logo: “_”
(de aanhalingstekens waren hier om het duidelijk te
maken (dus je moet die nie mee typen)))))))!

De vogel zal jullie een heel jaar volgen en
waarschijnlijk veel traumatiserende dingen da PETA
sowieso als dierenmishandeling beschouwt
meemaken.

De zondag erna mochten jullie jullie beste cooking
skills bovenhalen want we gingen lasagne maken.
Natuurlijk is dit veel te makkelijk om zomaar te doen
dus mocht dit deels geblinddoekt, doofstom en met
samengebonden handen gebeuren. Gelukkig was
headcheff Gilles er om alles goed te begeleiden. We
hebben dan ook een stuk van de lasagne naar
Gorden Ramsay gemaild met de hoop in 1 van zijn
programma’s te verschijnen maar momenteel nog
geen antwoord :/

Al bij al zijn het al succesvolle zondagen geweest en
hopelijk vonden jullie dit ook.

Met vele groetjes, jullie favoriete leiding!!!



SPEELCLUBAllerliefste speelclubbers 

Het nieuwe chirojaar is gestart en daar hoort ook nieuwe leiding bij! Natuurlijk konden
we jullie niet zomaar zeggen wie jullie nieuwe leiding was… daarvoor moesten jullie een
spelletje spelen.  Na lang zoeken kwamen jullie uit bij ons: Luka, Jitske en Louise.  Wat
hebben we al veel leuke spelletjes gespeeld de voorbije twee maanden!

We begonnen het jaar met een spel helemaal op ons lijf geschreven: het kleur van de
speelclub is geel dus vandaar een ‘Minionspel’. Daarbij gingen we op zoek naar onze
gele vrienden die overal verstopt lagen. Zo konden we de grote baas helpen om het
gele leger terug voltalig te maken!

De zondag daarna speelden samen met de ‘Akabe’ heel wat leuke spelletjes en gingen
we samen op zoek naar de schatkist van de piraten. Jullie deden het zo goed dat jullie
alle stukjes van de schatkaart konden vinden! Wat een lekkere snoepjes in de schatkist! 

We leerden ook al over de zieke diertjes in het vogelopvangcentrum en konden een
kijkje achter de schermen nemen bij het verzorgen. Aan het einde van de rondleiding
mochten we ook naar spannende verhalen luisteren met een griezelig kantje aan…Hoe
eng!

We kijken al uit naar een heel jaar vol gelach, zotte gezichten en veel enthousiaste
speelclubbers! Hopelijk hebben jullie daar zin in! Doen jullie met ons mee? 

Lekjes en knuffels 
Leidster Jitske, leidster Luka en leidster Louise 

 
   

       



SPEELCLUB



KWIKSLiefste Kwiks,
Het nieuwe Chiro jaar is alweer begonnen en met wat voor een start. 

Tijdens de overgang leerden jullie de nieuwe leidsters kennen. Jullie wisten meteen
wie van de leidsters een sleutelhanger obsessie heeft en wie graag al eens de toerist
uithangt ;).  

Op de eerste echte echte Chiro zondag leerden jullie elkaar beter kennen op een
andere manier. Jullie speelden de rare quiz met de meest gekke vragen. Welke kleur
heeft jouw onderbroek? Jullie staken het grasveld over met behulp van stoelen
zonder maar ook 1 voet op de grond te zetten, althans dat was de bedoeling. 
Kortom, jullie team spirit is nu helemaal on point.

De volgende zondag hingen jullie samen met de jongens het varken uit, letterlijk en
figuurlijk. Jullie maakten de riolen van Geraardsbergen onveilig. De ene kwam er al
properder uit als de andere, al hadden jullie allemaal geen schrik van wat modder. 

Als de grootste Like me fans kon een Like me spel natuurlijk niet ontbreken. Jullie
hielpen Caro en Vince om al hun liedjes terug te vinden en hielden daarna een leuk
feestje. 

De zondag erop brachten we een bezoekje aan het vogelopvangcentrum. Daar
zagen jullie de schattigste egeltjes, schildpadjes, konijntjes en nog veel meer leuke
dieren. 

China, Japan, Spanje, jullie hebben het allemaal ontdekt tijdens het grote
wereldreisspel.   We gingen van Afrika tot in Amerika van op de Himalaya tot in de
woestijn , en speelden overal een leuk spel.

De volgende week haalden jullie, jullie talenten naar boven. Deze staken jullie in een
leuke show en mochten jullie met vol enthousiasme naar voor brengen voor HEEL
de Chiro. !Verrassing!

Wij kijken alvast uit naar de volgende weken samen met jullie.
We hebben heel veel zin in dit nieuwe chiro jaar, hopelijk jullie ook.

Dikke knuffel, jullie Kwiksleidsters!
Eowyn & Margot xx



KWIKS



TIPPERSDag allerliefste tippertjes, 

Het nieuwe chirojaar begon met een knal, want jullie kwamen erachter wie jullie
nieuwe leiding zou worden. Door opdrachten te winnen kregen jullie tips en
moesten jullie aan de hand daarvan de identiteit bepalen van jullie leiding. En
met confetti kwamen jullie er eindelijk achter. Wij (Tess, Sofie en Ianka) waren
jullie leidsters!!!

De week erna wandelden we mee met de prachtige 50 jaar wandeling, waar we
eigenlijk niet veel van van gezien hebben omdat we natuurlijk ook spelletjes
speelden onderweg. Maar kijk, we hebben toch meegewandeld en dat is wat
telt. Kiekeboe op het stationsplein waarbij sommigen de strategie “we gaan
tussen de verliezers zitten, dat valt niet op!” toepasten. Helaas werden jullie ook
gevonden. Het spel Spacebal was een beetje chaos aan het Opendok, maar wel
heel grappig. Jullie waren al goed aan het trainen voor de week erna, want dat
was met de jongens!

De fantastische startdag begon met de
massaspelen waarbij jullie het uiterste van jullie
gaven! We waren trots om te zien hoe jullie
opgingen in het spel. Daarna was het tijd voor
een tête-à-tête met de Toppers. Jullie lieten
zien dat de Tippers niet met hen lieten sollen.
Na een paar spelletjes met hen was deze
zondag ook gedaan, maar geen zorgen jullie
zien de jongens wel nog snel terug! 😉

Tijdens onze Opendeurdag leerden jullie ons
beter kennen, maarrrr leerde wij jullie ook
beter kennen. Ja ja we kwamen veel over elkaar
te weten.

De week daarna speelden we ter ere van leidster Tess haar reis naar London
het grote London Monopolie spel (met vooral geen schrijffout van leidster Ianka

). In groepjes streden jullie voor verschillende iconische landmarken in
London. De grote winnaar was team blauw dat een groot aantal landmarken
had gewonnen. 



De volgende zondag was een romantische ❤ .
Jullie moesten jullie ideale Tipper vinden. Aan
de hand van verschillende spelletjes kwamen
jullie steeds dichter bij de identiteit van jullie
ware Tipper. Nena zag haar vrees voor
fietsbandenvoetbal zelfs onder ogen, speciaal
voor haar geliefde. Jullie deden alles om jullie
ware Tipper te vinden. Nadat jullie elkaar
gevonden hadden moesten jullie al een
liefdevolle afscheidsknuffel geven. Ook deze
zondag was al gedaan.

Bij het archeologen haalden jullie jullie beste
zoek skills boven (die bij sommige beter waren
dan andere). Jullie vochten in groepjes voor het
recht om de botten en fossielen te gaan
zoeken. Jullie streden zo hard bij sommige
spelletjes dat sommigen de passie uit hun lijf
schreeuwden ter aanmoediging van hun
teamgenoten. Sommige waren ook tiktok
dansjes aan het oefenen. Andere waren ook
lichtelijk aan het afzien. Maar uiteindelijk
vonden jullie (bijna) alle botten!

Dat was dan een kort (ugh) overzicht van wat
we de afgelopen weken zoal gedaan hebben op
zondag. We zien jullie snel weer, voor meer
weer (alle chirozondagen).

Tot snel!
Jullie favoleidsters out xxx
Tess, Sofie en Ianka



TIPTIENSLiefste Tip-10’s

We zijn het chirojaar met een brede lach begonnen! Letterlijk, we lachen ons kapot met jullie.
Kleine gevechtjes voor een poster, want alles om jullie ideale droom persoon samen te stellen.
De week erna speelden jullie scrabble in the dark en jullie gaven jullie volledig . Ook toen we
ons inleefden als oudjes vonden jullie bingo verbazend spannend en waren (sommige) heel
goed in cricket! Daarnaast moesten jullie ook een mooi tuinperkje maken die Amber heel erg
prachtig vond ;). Tijdens het collect en go spel werd jullie vertrouwen in elkaar op de proef
gesteld en verloren jullie meteen ook het vertrouwen in een ladder (eh stien;)). Geniet nog van
onze oogplezierende plaatjes! 

Jullie liefste leidsters, 
Amber en Femke 



ASPISOnze teergeliefde aspiiiis, 

Hier is jullie artikeltje om nu toch eens te kijken wat we de afgelopen zondagen
al hebben gedaan. 
Het begon allemaal met de overgang wanneer jullie eindelijk te weten kwamen
jullie wie jullie geweldige leidsters gingen worden. We weten het jullie waren
stomverbaasd en aangenaam verrast dat wij jullie leiding waren (hahaha mop
dankjewel aan de snitch).
Onze allereerste zondag gingen we wandelen met de wandeling van 50 jaar.
Jullie hadden natuurlijk allemaal jullie stapschoenen aan en waren mega-
enthousiast (kugh kugh). De quiz was volledig jullie ding, maar dat rood
voorwerp toch zo niet. 
Onze tweede zondag hadden we speciaal bezoek van de jongens. De ideale tijd
om kennis ook te maken met die aspi jongens. Bij het papiertjesspel zijn we al
heel veel te weten gekomen over jullie (kugh kugh maretak kugh kugh). Na een
geweldige dag van bonding met de jongens, moesten jullie helaas afscheid van
hen nemen. Maar wees niet getreurd jullie zullen hen snel terug zien 😉.

De week erna werden jullie uitgedaagd voor de
enige echte Russische Roulette. Imke in haar chic
kostuum liet jullie elkaar inschatten. Laten we het
erop houden dat inschatten niet jullie forte is. Er
waren zeker enkele durvers, maar ook enkele
hitsige (snaptem 😉). 

De volgende zondag was het een gezellig dagje bij
Geert. Eén van jullie werden al snel getrakteerd
door een geheime aanbidder aan de toog (kugh
kugh Daisy). Helaas moesten jullie van hen ook
afscheid nemen want de tijd vliegt toch altijd snel
als je op cafe bent, euhm je amuseert natuurlijk. 

Daarna was het tijd voor de langverwachte
tentenspecials. Die tenten hebben jullie mooi
opgezet en bewezen jullie dat jullie nog zeer goed
wisten hoe je de tenten wel moet opzetten.



Love you bitcheeezzzzzzzz
Peace out
Mic drop 
Lisa en Imke OUT

ASPIS
De volgende zondag was een speciale zondag
want jullie hadden niet 1 dag chiro maar een hele
week! Onze inleefweek was hier (EIN-DE-LIJK). We
leerden elkaar beter kennen. We hebben al veel
geleerd. Afwassen bleek wel heel moeilijk te zijn.
Pasta was er al zeker à volonte (jullie waren zeker
aan het oefenen voor pastafestijn). Iedereen hun
echte lach kregen we te horen. Met de WII
speelden we Mario Bross als we niet aan het
bowlen of baseballen waren. Bij dag van de
jeugdbeweging kregen we een fantastische ontbijt
en sommige onder ons gingen ook stevig op nacht
van de jeugdbeweging (kugh kugh namen moeten
niet genoemd worden kugh kugh). Jullie
verplaatsten ook de werken naar de korendries.
De zondag daarop waren jullie (en alle leiding) een
beetje heel brak. Maar dik applaus voor jullie zelf,
want jullie hebben fantastisch werk geleverd. De
XXVste editie was een wel zeer geslaagde editie. 
Dit was dan de korte opsomming van onze eerste
maanden samen. De ideale inzet voor ons
fantastisch jaar dat nog moet volgen.


