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Openingswoordje
Geachte Chirovriendinnen 

Eigenlijk is het elk jaar hetzelfde liedje in dit openingswoord. 
Wat vliegt de tijd. We zitten bijna in de helft van dit Chirojaar.
SAY WHAT? 
Gelukkig zijn liedjes tof, en is de tijd die sneller gaat dan een
straaljager, alleen maar een teken dat we het fantastisch
hebben samen.

En dat laatste is wel zeker. Jullie hebben gefeest op de
openingsbar, kwamen genieten van een pasta op de pastbar,
zijn komen griezelen op de Halloweentocht en ook op Kriko
hebben jullie meegewandeld en getrommeld tot de
trommelvliezen van alle Willebroekenaren ervan sprongen. 

Op de 'normale' zondagen hebben jullie geravot, de bossen
van het Bel Air onveilig gemaakt, hebben we de lekkerste
geuren in de keuken geroken dankzij jullie kookkunsten, en is
er gelachen... veel gelachen. 
Ook bewezen velen van jullie trouwe supporters te zijn van de
Rode Duivels. Tevergeefs. 

Hoewel we nog een hele resem aan activiteiten kunnen
opsommen waar jullie naar kunnen uitkijken, laat ik jullie nu
vooral even genieten van de eerste Chirozine-editie van het
jaar. Kwaliteit verzekerd. 

Veel leesplezier. 
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Woordje van de VB

Hoi liefste chiromeisjes en ouders 

Toen Kaat en Maud met hun onweerstaanbare
glimlach in september 2021 voor mijn neus

sprongen met de vraag of ik vb wou worden van
Chiromeisjes Willebroek en hun leidingsploeg, heb

ik geen seconde getwijfeld. 
Na 16 jaar Chiro als lid en leiding een dorp verder en

de jaren als mama van Noor (tippers) en Ruth
(speelclub) als trotse supporter van deze

Chiromeisjes, vond en vind ik het een hele eer om
mijn Chirojaren nog te verlengen. 

Vorig jaar proefde ik al even mee als cookie op
kamp en leerde ik in de schaduw van onze vorige

vb, Ilse, al wat meer de werking van de Chiro
kennen. Met Ilse en haar mooi vb-parcours als
voorbeeld, hoop ik de komende jaren mee een

vaste waarde in de Chiro te zijn voor iedereen van
jullie. 

Bij deze wil ik Ilse toch nog eens een heel dikke
dankjewel zeggen voor alles wat ze deed. We love

you, Ilse, we do 😉. 
Als luisterend oor, vinger op de wondelegger,

neutrale figuur, vertolker van de ouders probeer ik
deze fijne leidingsploeg aan topgrieten te steunen

in hun chirowerking. Je zal me af en toe op de chiro,
activiteiten en op kamp zien verschijnen. Aarzel 

 niet om me te contacteren bij eventuele vragen of
opmerkingen. 

Last but not least wil ik een grote shout-out doen
naar Annelin, Floor, Sarah, Marie, Chayenne,

Marjolein, Loeke, Maud, Lize, Morgane, Anouk,
Sabine, Kaat en Merel, hun gedrevenheid,

enthousiasme en fijne programma’s maken mij de
allertrotste vb. En tot slot een grote dank je wel voor

jullie, want zonder leden geen Chiro. 
❤ 

Sarah



Op 25 december en 1 januari is het geen Chiro
wegens de feestdagen 
MAAR 8 januari vliegen we er wel weer extra fijn in,
want dan gaan we met z'n allen SCHAATSEN! (meer
info hierover volgt) 
De rest van het Feestjaar ziet er nog als volgt uit: 

Als je snel bent kan je nog tot 3 december lekkere
taarten en cakes bestellen bij de Tiptiens!
De Aspiranten verkopen overheerlijke
melkchocoladetruffels aan 6,5 euro/doosje! Spreek
een van hen, of hun leidsters aan bij interesse. 
Op 12 februari organiseren de Aspiranten hun
jaarlijkse ontbijt op onze Chiro. Wees welkom. 
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Boodschappen van algemeen nut 

14-16 april - Feestweekend
met quiz, fuif en familiedag

28-30 april - Groepsweekend 
met de jongens in Kasterlee



chirozine pagina 4 

Ribbels
Hey Liefste Ribbels

Het jaar is ondertussen al drie maanden bezig en wat
gingen deze zondagen snel voorbij! Wij hebben ons
alvast super geamuseerd met jullie en al jullie zotte
verhalen en mopjes. Gelukkig staan er nog vele dingen
gepland die wij met jullie willen doen maar voorlopig
blijven deze nog een verrassing.

Dikke knuffels jullie leiding
Sarah, Floor en Annelin
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Speelclub
Allerliefste, knotsgekke Speelclub

Geloof het of niet maar we zijn al bijna
december! 
Wat gaat dit Chirojaar snel! 
Weten jullie hoe dat komt? 
Omdat we ons zo ongelooflijk rot
amuseren elke zondag, en nog een
zondag, en nog een opnieuw!!
Iedere zondag staan we paraat om te
kijken hoe jullie jullie grenzen verleggen
en nieuwe uitdagingen aangaan!
Daarvoor staat Chiro!  We kunnen niet
wachten op jullie nieuwe verhalen!
 Zoals jullie mopjes van de blauwe auto of  
van de non! 
We gaan samen nog een fantastisch,
geelkleurig jaar tegemoet en als jullie er
evenveel zin hebben als jullie gekke
dansende leiding, dan wordt het
ongetwijfeld bangelijk!
We hebben namelijk nog tal van
verrassingen voor jullie in petto dit jaar. 
We zien jullie snel meiden!

Veel knuffels. Kusjes. 
Jullie leiding 
Chayenne en Marie



Liefste Kwiks

Als eerste willen we jullie zeggen dat we heel blij
zijn om aan jullie leiding te geven. Jullie zijn één
voor één unieke, geweldige kinderen. Hier en daar
is er wel een hoek af bij jullie allemaal, maar dat
nemen we er graag bij. We hebben al veel leuke
zondagen achter de rug: ook met de jongens 😉.

Natuurlijk komen er nog heel veel andere leuke
dagen. Hieronder vinden jullie een raadseltje met
iets dat we nog gaan doen. TIP: jullie hebben het
gevraagd op de tweede Chirozondag.

PS: het is zelfgemaakt dus geen hoge
verwachtingen hebben op vlak van originaliteit
(HAHA).
                                
Dikke knuffel
Mario & Luigi 
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Kwiks
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Tippers
Hey liefste Tipperssssss! 

We zijn het Chirojaar al goed begonnen, maar wees gerust: er staat nog
heel wat op de planning! 
We hebben jullie ondertussen al goed leren kennen en daarom willen we
eens testen wat jullie kennis over elkaar is in deze puzzel... ...
 De eerste die het juiste antwoord (tip: wij kijken er al heel erg naar uit)
naar ons kan sturen, krijgt misschien wel een parel in zijn flesje! :)   
(Nee hoor, we zijn het nog niet vergeten )

 Dikke kussen, Maud & Lize
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Tiptiens
Hey lieve tiptiens! 

Het eerste deel van het Chirojaar zit er bijna op! 😞 
We hebben al veel leuke herinneringen gemaakt, maar we
gaan  zeker nog veel leukere en coolere dingen doen in het
tweede deel. 
Met als hoogtepunt kamp en onze driedaagse. We willen
nog niet te veel verklappen, maar om jullie al een klein
ideetje te geven over wat er jullie allemaal nog te wachten
staat, hebben we deze woordzoeker gemaakt.
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Aspiranten
Aspintjes lief 

Hier zijn we al met onze ultravroege nieuwjaarsbrief. 
Het afgelopen Chirojaar bracht ons al heel wat moois. 
En jullie hebben reeds geshowd dat jullie een pakske kunnen flirten, niet
alleen met Matthias maar met álle boys. 
Habiba kent ondertussen een betere versie van het lied. 
Bovendien zijn jullie toppers op bedenk-originele-maaltijden-gebied. 
Dat de lachgeluiden van Soraya, Kara en Kimberly in 2023 nog mogen blijven
weergalmen. 
En onze truffels en ontbijt ons zoveel geld opleveren dat we kunnen
driedaagsen naar warme stranden en groene palmen. 
Met jullie eindtoetsen en examens wensen we jullie nu van harte succes. 
Kom zeker en vast naar de examen-chiro voor het verminderen van jullie
stress. 
't Is maar dat jullie het weten, voor iets kleins, voor iets groots, we staan
altijd voor jullie paraat. 

Veel liefs
Jullie kapoenen
Merel en Kaat xoxo
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Geef jij deze kleurplaten wat meer
kleur? 
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De grote vakantie to-do list 

Houd een filmmarathon van je favoriete reeks met verse
popcorn en warme dekentjes (en nodig misschien een
Chirovriendin uit?)
Oefen het jaarthemalied 
Trek er eens op uit, richting Willebroek City en breng een
bezoekje aan de wintermarkt
Probeer verschillende soorten warme chocolademelk uit:
wit, bruin, zwart en doppen maar met de Sintspeculaas
die jullie hopelijk krijgen op de Chiro ALS JULLIE BRAAF
ZIJN GEWEEST 
Bedenk al iets gek dat je kan uithalen met de jongens
wanneer we op groepsweekend gaan.
Of het nu sneeuwt of niet, ga sleeën of rollen van de
heuvel in de Schorre (en durf je het aan het
blotevoetenpad er in de koude bij te nemen? Laat zien
dat je een echte Chiro-chick bent!) 
Ruim nu eindelijk je kamer eens op ;) 
Maak zelf kaarsen om de feestdagen nog warmer en
gezelliger te maken 
Ontwerp je eigen wenskaartjes voor je vriendinnen
Draag elke zondag in de kerstvakantie je Chiro-uniform.
Ja, dat betekent inderdaad op Kerst en Nieuwjaar...

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Bewijsstukken van je TO-DO zijn altijd welkom bij de leiding!
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Jaarthemalied
CHIROHIRO 

Strofe 1
Oh, ik kan goed blussen

Bel me als het ergens brandt
Red ik dan de wereld

Met m'n gieter in de hand
 

Ik ben supergrappig
Ik lach altijd om mezelf (HAHA)

Ik ken veel goeie moppen
Die ik niemand ooit vertel

 
Refrein 1

Ik ben een Chirohiro (4x)
 

Strofe 2
Iedereen kan slapen

In hun bed of op de bank
Maar ik tel al schapen

Liggend op een houten plank
 

Thuis spreek ik twee talen
Niet alleen het Nederlands

En ga 'k een boodschap halen
Dan bedank ik in het Frans (MERCI!)

 
Refrein 2

Je bent een Chirohiro (4x)
 

Strofe 3
Oh kon ik maar vliegen

Als een vogel naar de zon
Dan nam ik zonnestralen

Mee voor jou als ik dat kon
 

Oh we zullen springen
En we springen superhoog

Samen in de wolken
Glijden van een regenboog

 
Bridge

Ieder talent van groot tot klein
Maakt je uniek, laat het maar zien

De Chiro is om je heen
Hier ben je nooit alleen

En mag iedereen zichzelf zijn
 

Refrein 3
Wij zijn de Chirohiro's (8x)



Tot de volgende keer
maar weer

De leiding wenst jullie allemaal SUPERMEGAGEZELLIGE 
feestdagen toe. 

En dat het komende jaar al jullie wensen mogen uitkomen
xxx


