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BOEEEE lieftallige chirovriendinnen en ouders
Het chirojaar is alweer een dikke 2 maanden
aan de gang. Wij (de leiding) hebben alvast de
smaak te pakken, hopelijk jullie ook!
Ondertussen is het al november, wat wil zeggen
dat het tijd is voor knusse dekentjes, warme chocomelk en nog gezelligere chirozondagen.
Maar dat betekent ook… dat het net nog Halloween was! En ter ere van dit grote griezelfeest
presenteren wij graag aan jullie de Chirozine:
Halloweenspecial.
Zet je dus maar in de zetel met dat dekentje en
die overheerlijke chocomelk, of misschien beter
een pompoensoepje, en griezel met ons mee!
Veel griezelplezier
Groetjes, de leiding

BELANGRIJKE
DATA

10/11: Aspi- ontbijt
17/11: KRIKO: om 10u begint onze zondag op de
jongenschiro, daar amuseren we
ons tepletter met leuke
spelletjes en wandelen we
‘s avonds een heuse fakkeltocht
doorheen Willebroek!
23/11: BODEGA: Genieten van hapjes en
drankjes uit verschillende
wereldsteden!
24/11: Uitrusten van de Bodega - GEEN CHIRO

BOO!
Kook jij mee voor Halloween?

1

Schattige mummies die
om op te eten zijn!

2

Benodigdheden:
- 1 rol bladerdeeg
(Eventueel kaas)
- Hotdog worstjes

Snij de bladerdeeg in reepjes.
(Eventueel de kaas ook.)

1

3
2
3

Wikkel de bladerdeeg rond de
worstjes.

Bak de worstjes een kwartiertje in
de oven en versier met je favoriete
sausje.

RIBBELS

SPEELCLUB
HEY,

Lieve ribbels,
De eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen...
Wij hebben ons al super hard geamuseerd met jullie. En al super hard gelachen met al jullie
mopjes en verhaaltjes.

De speelclub leiding hier! Wisten jullie al dat wij
de allercoolste groep van de chiro zijn?
Want speelclub zijn is:
- Heel veel -|/#10
- 3|/-61° uithalen

Gelukkig staan we nog maar aan het begin van
een mega-fantastisch-paarskleurig jaar! We gaan
nog veel leuke dingen doen zoals zwemmen, een
kerstfeestje en nog veel meer…
Veel kusjes, knuffels, jullie leiding
Anouk, Imke, Marjolein en Maud

- Het 6//|#419/ 851) uitschreeuwen
- )/0°10 op Old town road en Like me
- Veel lekker 1#10
En speelclubleiding zijn is:
- Terug veel °-1810
- Veel coole )/0° 9+%1° bijleren
- Hard 8/(410
- #|+#° zijn op onze kindjes
- \1°(41|910318 zijn
Dat is dus allemaal megazalig! Maar er komen nog
veel meer zalige zondagen aan. Zo is het op 17 november kristus koning, waarop we de boys kunnen laten zien dat we veel stoerder zijn dan hen! En we
hebben ook nog een verassing, EEN WEEKENDJE 1 EN 2
FEBRUARI! (Meer info krijgen jullie snel.)

xoxo jullie tofste
en coolste leiding

A = /

H = 4

O = +

V = %

B = \

I = 5

P = -

W = *

C = (

J = 6

Q = €

X = =

D = )

K = 7

R = |

Y = <

E = 1

L = 8

S = °

Z = >

F = 2

M = 9

T = #

G = 3

N = 0

U = @

KWIKS

TIPPERS

Liefste kwiks,

Liefste tippers,

De voorbije weken hebben we al veel gekke avonturen beleefd samen. Een vettige doop, een gekke
tiktokquiz, gaan trick or treaten,... maar het
is nog lang niet gedaan! Er komen nog een paar
superleuke zondagen aan. Denk aan een kerstfeestje, een weekendje en nog mega veel leuke
spelletjes. ;)

Hopelijk hebben jullie al genoten van onze gekke
zondagen samen. Niet getreurd, er staat jullie
nog heel wat te wachten de komende weken. Zoals bijvoorbeeld een gezellig kerstfeest, of een
speciaal weekendje.(Meer info volgt...)

Zo is het 17 november bijvoorbeeld kriko, daar
zullen we de jongens een laten zien wie de
chiromeisjes zijn! Verder zullen we ook onze
prachtige wall of fame nog uitbreiden.
Geniet hier alvast van de mooiste plaatjes!
XOXO de leiding

Maaaaar natuurlijk ook de gewone zondagen doorheen het jaar! Mamma Mia (knipoog) (voor wie de
knipoog niet doorhad: kijk zeker eens de klassieker mama Mia)
Desondanks de kleine groep voelen we grote liefde in ons hartje <3333
WE <3 YOU (SO MUCH)
Xoxo
Team Rood

TIPTIENS

ASPIRANTJES

Hellow chickies,

Aller-aller liefste aspirantjes,

We zijn dit jaar al stevig gestart.
Maar we hebben nog veel meer op het
programma staan. Dus houd jullie vast,
maar geniet vooral van alles wat we
nog gaan meemaken!

Speciaal voor jullie hebben we een super cringe
tekstje geschreven. Onze eerste twee maanden als
Aspik zijn voorbij gevlogen. We hebben al vanalles
gedaan zoals het Gabber feest in Ruisbroek, een Mc
Do’ke gestoken, we zijn pannenkoeken gaan eten bij
vita en jullie eerste stage zit erop. En wat we ook
niet mogen vergeten is dat we al een super toffe
leefweek hebben beleefd.

Vanaf nu mogen jullie ook beginnen
werken aan de jaaropdrachten, want als
jullie die volbrengen zal er zeker een beloning volgen
:)) Omdat jullie (en schaam jullie daarvoor!!) toegeven
dat jullie geen chiroliedjes meer kennen komt er nog
een heel belangrijke opdracht bij. Leer zo snel mogelijk jullie tip10slied vanbuiten, want het zal nog van
pas kunnen komen!!
Zittend bij een sterk verhaal, om beurten overdrijven
coole sfeer maar nooit banaal, wie komt wil bij ons blijven
springend op een wankel vlot maar net niet in het water
met zijn allen stikkapot maar samen dus geen kater
bie bo
houden
bie bo
do you

ketiblauw en we zoeken nieuwe wegen
niet van lauw, ‘t is ofwel zon, ofwel regen
ketigo, nie no niemand houdt ons tegen,
keti know, hoe we - wie we echt zijn.

Wroetend in een goed gesprek.
We durven dieper graven,aan ideeën geen gebrek,
maar zonder door te draven.
Hossend in een drassig bos,het noorden is verdwenen.
Geen paniek, het loopt wel los,
het zit in onze genen.
Luierend in onze tent,op platte luchtmatrassen.
Keti’s houden, da’s bekend,niet van patatten jassen.
Spurtend naar de overkanten samen arriveren.
Winnen is niet relevant,wat telt is amuseren.

Tot zondag! XOXO Hanne, ELise, Lara en Sofie

Door deze intense week hebben we een sterke band
opgebouwd. Zo weten we dat Merel een ikea expert is
en Janne de beste schijfkes kan opleggen (ze zou dj
moeten worden) en dat ons Emily een holle kop heeft
(pok).
Op nog vele van zo’n mooie momentjes!
Xoxo
De mannen: Kurt, Ludo, Ronny en Guido

SAY CHEES!

SPEELHOEK

CHIROSCOOP
Waterman

Vissen

Ram

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Boooeee…
Spookyseason is daar.
De watermannen zijn
helemaal klaar om te
gaan rondspoken in de
buurt, hun innerlijke
spook komt zo naar
boven!

De Vissen hebben
dorst… voor bloed!!!
Ze wisselen de dag in
voor de nacht en blijven
beter ver verwijderd van
knoflook, want als er
iets is waar vampieren
allergisch voor zijn...

Op 12 november is het
volle maan en we weten
wat dat betekent… De
weerwolven komen naar
buiten! Op deze dag
zullen dus alle rammen
verzamelen onder de
volle maan om samen
als weerwolven te gaan
huilen.

Op de kerkhoven komt
vanalles weer tot leven
dit seizoen. Schrik dus
niet als je de leeuwen,
vermomd als skelleten,
een dodendansje ziet
placeren.

Ook in Egypte komen
dit jaar weer enkele engerds uit de pyramiden
geslopen. Maagden als
monsters gehuld in…
jawel, je ziet het goed,
wc-papier! De mummies willen die halloweenfeestjes hier ook
niet missen!

Een pruttelende ketel
met een smurrie van
oogballen en slijm.
Een bezem in de hoek.
Een zwarte kat die haar
gezelschap houdt. De
weegschalen kunnen
eindelijk hun ware aard
tonen dit seizoen… de
heksen!

Stier

Tweelingen

Kreeft

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

De stier gaat dit jaar
verkleed als een iets
kleinere, maar veel
harigere griezel. Het
acht-potige monster die
in elk hoekje van je huis
schuilt. Ja hoor, het is
de spin!

OPGEPAST! De griezel
der griezels is ook dit
jaar weer van de partij!
De zombies trekken
erop uit om meer
mensen ondood te
maken.

Niet alles hoeft even eng
te zijn. Je hebt ook nog
de bolle, oranje pompoenen. Maar opgepast
pompoenen, want voor
je het weet worden jullie
mee in de overheerlijke
soep gedraaid!

Ook dit diertje kon niet
ontbreken deze griezelige maanden. Ze slapen
ondersteboven, leven in
het donker en zijn blind.
De schorpioenen zijn
veranderd in vleermuizen!

Diep in de Schotse bossen ligt een meer verscholen. En in dat meer
verstopt zich al jaren een
reusachtig monster, het
monster dat diep binnenin de boogschutters
ook schuilt. Het monster
van Loch Ness!

Steenbokken, jullie
leven in de riool en
stinken verschrikkelijk.
Elk mens verafschuwt
jullie, ratten! Hoewel er
natuurlijk ook vriendelijke ratten bestaan zoals
Remy van Ratatouille!

21 januari – 20 februari

21 april – 20 mei

21 februari – 20 maart

21 mei – 20 juni

21 maart – 20 april

21 juni – 22 juli

23 juli – 22 augustus

23 oktober – 22 november

23 augustus – 22 september

23 november – 21 december

23 september – 22 oktober

22 december – 20 januari

Nog een lieke?
JAAAAAA!

Ik blijf in
chiro geloven

CHIRO
IS
ALLE
ZONDAGEN
FEEST!
DOEDELS!

