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Dag	  vrienden	  van	  Chiro	  Schelle,	  
	  	  
Via	  Trooper	  verdienen	  wij	  een	  centje	  bij.	  Als	   jij	   jouw	  online	  aankoop	  doet	  via	  
onze	  Trooperpagina,	  krijgen	  wij	  een	  commissie	  op	  je	  aankoopbedrag.	  Jij	  betaalt	  
hierbij	   niets	   meer!	   Je	   kan	   onze	   Trooperpagina	   terugvinden	   via	  
www.trooper.be/chiroschelle.	  
	  
En	  er	  is	  meer!	  Wij	  doen	  ook	  mee	  aan	  de	  wedstrijd	  van	  de	  Tofste	  Trooperdroom!	  
Wij	  sparen	  voor	  een	  groene	  speelomgeving	  rond	  onze	  nieuwbouw	  en	  jij	  kan	  ons	  
helpen	   met	   hem	   te	   realiseren.	   Alle	   dromen	   van	   de	   verenigingen	   werden	  
verzameld	   op	   www.trooper.be/tofstedroom.	   Jij	   kan	   hier	   op	   onze	   droom	  
stemmen.	  De	  droom	  met	  de	  meeste	  stemmen,	  wordt	  in	  vervulling	  gebracht	  door	  
KBC	  en	  Trooper	  die	  3000	  euro	  schenken!	  Ook	  kiest	  een	  jury	  de	  meest	  originele	  
droom	  uit	  en	  die	  kan	  2000	  euro	  winnen!	  
	  
Help	  jij	  ons	  een	  stem	  dichterbij	  het	  realiseren	  van	  onze	  droom?	  Merci!	  
	  	  
Groetjes,	  
Chiro	  Schelle	  
  
  
 





PITASLAG!

Zondag 17/11
Van 13-19u
@chiroschelle



koekjes en
taartenverkoop

R I B B E L S  E N  S P E E L C L U B  

 P R E S E N T E R E N  U :

februari 2020

*Bestelformulier te verkrijgen bij
RibSpe-leiding.

@CHIRO SCHELLE



 



7 december 2019 

Deuren 19h30 Start 20h 
Max. 6 personen per ploeg €18 

Inschrijven via www.chiroschelle.be/quiz 

Kriko quiz 

 

We need 

your brain! 

GBS De Klim 



GROEPSLEIDING & 

VEEBEE 

 

Eerst en vooral… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  … aan iedereen die het jaarmarktweekend van 

  Chiro Schelle mee mogelijk heeft gemaakt! 

 

Wist je dat… 

je een deel van het lidgeld terugbetaald krijgt van het 

ziekenfonds? Je hoeft enkel een papier af te halen (of 

uitprinten van hun website) en het op zondag afgeven 

aan iemand van leiding of VB. We vullen het dan zo snel 

mogelijk in en geven het terug mee. 

 

Veel groetjes, 

Mats – Leni – Jonas – Sofie - Maarten 

 

 



Ribbelmeisjes

Liefste Ribbelmeisjes,

Wat een hoopvol avonturen hebben we al 

samen beleefd! Samen het Chiro-monster wegjagen, 

Noah geholpen de diertjes te zoeken om op de ark te 

zetten. En dan nog eens allerlei zotte spelletjes 

spelen op een step! Maar geen getreur, er komt een 

vervolg! Kom zeker elke zondag eens piepen en we 

gaan samen spelend de winter in!

Met veel Chirogroetjes,

Eline, Caroline, Floris <3



 

Ribbel jongens

 

 

 

Melanie         Mats         Annick 

tot zondag! 

De eerste 2 maanden zijn voorbij gevlogen! De komende maanden staat er weer
heel wat leuks op het programma. Er komt iemand heel speciaal langs (hint: hij
heeft een staf), we zoeken zelf uit hoe robots werken,.... Om alles kort samen te
vatten: ga zaterdag op tijd slapen, want op zondag doen we dingen die je nog

nooit eerder hebt gedaan



Allerliefste speelclub meisjes       1 januari 2020 

De koudste maanden gaan weer van start, 

Jullie hebben allemaal een plaatsje in ons hart! 

Ons programma wordt weer super leuk,  

Met jullie lachen we ons elke zondag in een deuk.  

We vonden het al een leuk jaar,  

Maar we zijn nog lang niet klaar. 

We zijn blij met een tekening of nieuwjaarsbrief,  

Dan ben je onze echte hartendief! 

Geniet van het nieuwe jaar, 

Hier is onze brief klaar. 

 

Je kapoenen,  

Kaat, Jill en Elise 

 

 



 

 

 

Speelclub 
jongens  
De eerste twee maanden zijn weeral gevlogen! De 

komende maanden staat er weer heel wat leuks op 

het programma, daar mogen jullie zeker van zijn! 

De sint, kerst, het nieuwe jaar en allerlei andere 

leuke dingen staan ons te wachten! Kan jij ook al 

niet wachten tot deze leuke zondagen er 

aankomen? Wij ook niet!!!  

Tot zondag  

Veel liefs 

Roel, Fien en Loran 



🎄Kwiks🎄  



Pannenkoekenslag

 

De Rakwis organiseren naar jaarlijkse gewoonte
ook dit jaar "De Pannenkoekenslag". 

MEER INFORMATIE VOLGT NOG VIA MAIL 

 



Tippers
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons om 
er een spetterende pitaslag van te maken!

Dikke smakkerts 
Yana en Lotte



Jowww Topperssss 

Dit is alweer ons tweede artikel, wat vliegt de tijd! 

We trotseerden al de kou tijdens het kajakpoloën, testten alle mythes in de wereld, maakten 

onszelf goed vuil, en nog vele meer! 

Maar geloof ons maar, wat er dit jaar nog volgt, wordt nog grootser, cooler, straffer, 

geweldiger, … 

De moeite waard alleszins! 

Noteer ook zeker 17 november in jullie agenda, want dan is onze jaarlijkse PTASLAG! 

Nodig al je naasten maar snel uit want we willen natuurlijk dat er veel volk komt eten. 

Wat we de komende maanden nog gaan doen, awel eh, dit: 

  
#shoutoutnaarDenny 

#beprepared 

#toppers2020 

Awesome groetjes van jullie leiding 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kerels: 

Przeklinam dni co nadchodzą, 

Puste są i tak 

Błahe bez  słów twoich 

  

Runęło moje świata pojmowanie 

I roztkliwił się sposób 

  

Którym na życie patrzyłem 

A życie w bezkresnej 

Perspektywie zdawało się 

  

Na nic 

Co mi dziś pozostało 

To przebrzmiałe słowa 

  

Wspomnienia o 

Jasności i słońcu, 

Które gaśnie w oceanie 

Pustki 

  

Żadnych kwiatów, proszę 

Daremny to Trud 



Sneekpeak naar ons programma 

 

 

 

 

 

 



ASPI – JONGENS 
 

Onze geliefde leider Jonas vertrekt bijna op Erasmus naar Finland. Vanaf Februari 

tot Juni zal hij er niet zijn om jullie leiding te geven. Tussen onze weenbuien in 

hebben we gelukkig al kunnen zoeken naar een vervangleider/leidster voor het 

tweede semester. Maar wie is dat dan? Aan jullie om dat te ontdekken! We 

hebben hem/haar alvast enkele vragen gesteld om jullie te helpen: 

Zou je zonder internet kunnen leven?  

Nooit! Tenzij er veel geld tegenover staat... 

Wat levert jou het meeste frustraties op?  

Aspiranten... en middenvaksrijders op een autostrade terwijl er rechts geen auto te bespeuren 

is... 

Zijn er volgens jou buitenaardse wezens in het universum?  

Zeker en vast! Volgens Edward Snowden zitten er geen in Area 51... Of toch niet dat hij kon 

vinden... Maar ongetwijfeld zijn er wel ergens aliens te vinden... 

Wanneer ben je voor het laatst op een date geweest? 

19 oktober...  

Je bent op een onbewoond eiland met enkel Arne en Jonas. Wie eet je als eerste op? 

Den Arne, want van de Jonas zou ik niet kunnen winnen...  

Plus, zo wat buikvet... Kan niet slecht zijn 😉 

 

Gil je in rollercoasters? 

Like a little b**** 

Kies een superkracht. Kunnen vliegen of onzichtbaarheid. 

Onzichtbaarheid... Imagine all the possibilities! 

Hoeveel haren staan er op je rechter dikke teen?  

Hoeveel haren staan er op die van een Hobbit? 

Als je alle cijfers uit je geboortedatum optelt, op welk getal kom je dan? 

2013 

Mayonaise of ketchup? 

Tomataise 



Ribbel-meisjes  

Zondag 

17/11 

Vandaag houden we een grote 
familiedag. Jullie mogen allemaal 1 of 
meerdere familieleden meebrengen 
vanaf 4 jaar. Zo kunnen zij ook eens een 
echte Chirozondag beleven. Chiro van 14 
uur tot 17 uur. Vergeet geen 4-uurtje voor 
jezelf en je familieleden.  
 
Opgelet: Volgende week is het een speciale Chirozondag!  
  

Zondag 

24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 

01/12 

De Sint is in het land en heeft jullie 
hulp nodig. Chiro van 14 uur tot 17 
uur. Vergeet geen 4-uurtje  

Zondag 

08/12 

1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor. 
Zijn jullie echte sportgirls? Kom in een gekke 
sportoutfit en slaag voor de echte sport 
ribbel-meisjes proeven.  
Chiro van 14 uur tot 17 uur. Vergeet geen 4-
uurtje en je gekke sportoutfit.  
 
Opgelet: Volgende week is het Chiro op 
vrijdagavond!  

Vrijdag 
13/12 

Vrijdagavond Chiro!!! 
Wees welkom op ons ribbel-meisjes 
kerstfeestje. Chiro van 18.30 uur tot 20 uur. 
Gelieve 2 euro mee te brengen zodat wij iets 
lekkers kunnen voorzien.  

Zondag 

22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie een 
vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 

29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie een 
vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 



Zondag 

05/01 

Melchior, Caspar en Balthasar zeggen 
die namen jullie iets? Breng je 
engelenstem mee en kom verkleed als 
een koning, ster, engel,…  Chiro van 14 
uur tot 17 uur.  
Vergeet geen 4-uurtje.   

Zondag 

12/01 

Rupsje ribbel kennen jullie al maar weten 
jullie ook van welke afdeling Freek de 
egel mascotte is? Deze afdeling geeft 
jullie vandaag leiding.  Chiro van 14 uur 
tot 17 uur. Vergeet geen 4-uurtje.  
Opgelet: Volgende week is het Chiro 
op vrijdagavond! 

Vrijdag 

17/01 

Vrijdag avond Chiro!!!  
We bouwen ons ribbel-meisjes lokaal 
om tot een echte cinema. 
Jullie mogen allemaal een slaapzak of 
dekentje meebrengen zodat we het 
gezellig kunnen maken.  
Chiro van 18.30 uur tot 20.30 uur.  

Zondag 

26/01 

We spelen het reuze ganzenbord spel. 
Chiro van 14 uur tot 17 uur. Vergeet 
geen 4-uurtje.  
 
Opgelet: Volgende week houden we 
een slaapfeestje!  

Zaterdag 

01/02 

Slaapfeestje van zaterdag op 
zondag!!!  
 

Meer info volgt via mail.  

Zondag 

09/02 

Ze zijn super zacht en lekker warm. Jullie 
mogen vandaag in je onesie naar de Chiro 
komen. We maken er een echte 
winternamiddag van. Chiro van 14 uur tot 17 
uur. Vergeet geen 4-uurtje en je onesie.  
  

 



Ribbel Jongens 

Zondag 
17/11 

Vandaag doen we lekker zot. Een lichaamsdeel meer of minder, 
wat maakt het uit? Chiro van 2 tot 5, vergeet geen 4-uurtje.  

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek. Komen jullie hem helpen 
tussen 2 en 5? Vergeet zeker geen mandarijn als vieruurtje.  

Zondag 
08/12 

Vandaag ontdekken we wie de beste verzamelaar is. Laat jullie 
van je stoerste kant zien. Een vieruurtje is niet nodig, want we 
gaan zure bekken trekken. Chiro van 2 tot 5. 

- Vergeet geen € 2,00 mee te nemen voor de onkosten :)  

Zondag 
15/12 

Kerst staat al voor de deur. Wat kunnen we allemaal met slingers 
en kerstballen doen? Vandaag zoeken we het uit tussen 2 en 5. 
Vergeet geen koek en sap.  

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Hoe voelt het om bestuurd te worden door een computer? Kom het 
ontdekken tussen 2 en 5. Vergeet geen 4uur. 

Zondag 
12/01 

Vandaag krijgen jullie leiding van enkele fantastische aspiranten! 
Chiro van 14-17, vergeet geen vieruurtje! 

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Chiro van 19u tot 21u. 

Zondag 
26/01 

Het is koud buiten, door te bewegen krijgen we het warm. Doe 
sportieve maar warme kledij aan. Chiro van 2 tot 5,vergeet geen 
16-uurtje.  

Zondag 
02/02 

Hoelaat is het op dit moment in Zuid-Afrika? Vandaag spelen we 
het internationale telefoonspel. Als je het echt niet weet, vraag het 
aan Annick. Chiro van 2 tot 5. 

Zondag 
09/02 

Kennen jullie alle leuke plekjes in Schelle? Vandaag spelen we als 
nooit tevoren. Chiro van 2 tot 5,vergeet geen 4-uur. 

 
  



Programma speelclub meisjes!  
17/11/2019: Vandaag kleden we ons warm EN sportief aan!! Zorg dat je spieren opgewarmd 
zijn in de chiro van 14-17 uur! 
 
24/11/2019: Vandaag is het Kristus Koning! Meer info volgt 
 
01/12/2019: Vandaag hangen we de speurneus uit! Chiro van 14-17 uur! PS: Sinterklaas 
komt ons bezoeken vandaag! 
 
08/12/2019: Voor vandaag is het belangrijk dat je hersenen goed werken! Wie is de slimste 
van chiro Schelle? ontdek het op de chiro van 14-17 uur! 
 
15/12/2019: Wat denken jullie van een eigen cultuur? Eigen regels en eigen gebruiken? Op 
de chiro van 14-17 uur zetten we alles naar onze hand! 
 
22/12/2019: Vandaag geen chiro, maar wel veel kusjes en knuffels van je leiding! 
 
29/12/2019: Vandaag geen chiro, maar wel veel kusjes en knuffels van je leiding! 
 
05/01/2020: kleed je op je mooist vandaag, want we vieren kerst op de chiro! Neem ook een 
klein cadeautje mee (van +/- 3 euro), zodat we elkaar kunnen verrassen! chiro van 14-17 uur 
 
12/01/2020: Vandaag krijgen jullie leiding van enkele fantastische aspiranten! Chiro 
van 14-17, vergeet geen vieruurtje! 
 
Vrijdag 17/01/2020: kom vanavond en je mooiste, coolste of gekste pyjama of onesie! 
neem een lekker snackje mee voor tussendoor, want vanavond zijn we lekker lui! 
  



Speelclub jongens 

Zondag 
17/11 

Neem jullie leukste vervoersmiddel op wieltjes mee naar de chiro! 
Vandaag verkennen we de beste speelplekken van Schelle! Chiro 
van 14-17u, vergeet geen 4-uurtje. 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

De Sint heeft wat lekkers achtergelaten, komen jullie ontdekken 
welk? Chiro van 14-17u, vergeet geen 4-uurtje. 

Zondag 
08/12 

Vandaag testen we of jullie dappere ridders zijn en met een schild 
en zwaard overweg kunnen! Kom verkleed als ridder en neem een 
4-uurtje mee. Chiro van 14-17u. 

Zondag 
15/12 

We testen vandaag of jullie een vrouwelijke kant hebben of zijn 
jullie toch echte mannen?. Kom verkleed als vrouw en kom het zelf 
ontdekken! Chiro van 14-17u en neem een 4-uurtje mee. 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Jullie leiding is hard aan het studeren en daarom voorzien wij 
super leuke vervang leiding! Chiro van 14-17u, vergeet geen 4-
uurtje. 

Zondag 
12/01 

De aspiranten geven een keertje leiding aan jullie! Chiro van 14-
17u, vergeet geen 4-uurtje! 

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Chiro van 19u tot 21u. 

Zondag 
26/01 

We spelen het super-awesome-geweldig-cool-straf-speelclub 
jongens spel! Kom zeker eens langs van 14 tot 17u. Vergeet geen 
4-uurtje. 

Zondag 
02/02 

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet! Het is je 
favoriete superheld die je aan de hemel ziet! Kom verkleed als je 
favoriete superheld! Chiro van 14-17u, vergeet geen 4-uurtje. 

Zondag 
09/02 

Vandaag verdienen we wat centjes zodat we leuke dingen op 
kamp kunnen doen! We doen onze vlaaienverkoop en gaan deur 
aan deur onze vlaaien verkopen! Chiro van 14u-17u, vergeet geen 
4-uurtje. 

 
  



Kwiks 

Zondag 
17/11 

“Ligt uw hoorapparaat al klaar? Ge zijt uwen bril toch niet weer 
kwijt zekers? Heeft iemand mijn gebit gezien?” Vandaag worden 
we 60 jaar ouder en maken we er een echte bomma en bompa 
dag van! Chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje! 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning! Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Ja ja lieve kindertjes, de 
Sint komt naar de Chiro! Daarom doen wij vandaag een kei graaf 
zwarte-pieten spel! Chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje. 

Zondag 
08/12 

Geen dak boven ons hoofd, geen eten en het is koud. Vandaag 
zijn we zwervers! De echte hard-core chirogrieten komen natuurlijk 
verkleed ;) Chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje. 

Zondag 
15/12 

Kerstmis komt alsmaar dichterbij en wij hebben zin in een gezellig 
chirodagje. Vandaag gaan we met z’n allen cupcakes maken en 
versieren (en opeten natuurlijk ook). Chiro van 2-5, vergeet geen 
vier-uurtje. 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Instagram, TikTok, Facebook. Dat kennen jullie allemaal wel! Wij 
hebben voor jullie vandaag een #keicool #socialmediaspel in 
elkaar gestoken. #chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje.  

Zondag 
12/01 

Vandaag krijgen jullie eens leiding van andere toffe mensen. En 
dat zijn niemand minder dan de aspiranten! Chiro van 2-5, vergeet 
geen vier-uurtje. 
Opgelet: volgende week vrijdag is het chiro! 

Vrijdag 
17/01 

We doen eens een gezellig meiden-avondje (inclusief met leider 
Aaron). Gewoon wat relaxen, rustige spelletjes spelen, 
gezichtsmaskertjes opdoen, enzo. Verwen-chiro van 19u tot 21u.  

Zondag 
26/01 

Jow, de kwiks doen vandaag marginalen dag. Zet dat klakske 
maar al op, doe die baggy jeans maar al aan want hoe marginaler 
hoe beter. Chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje. 

Zondag 
02/02 

Het is winter en het is koud. Dus wat gaan we doen? 
SCHAATSEN!! Meer info volgt nog via mail.  

Zondag 
09/02 Chiro van 2-5, vergeet geen vier-uurtje. 

 
  



Rakkers 

Zondag 
17/11 

17 november is de 321ste dag van het jaar in de gregoriaanse 
kalender. Hierna volgen nog 44 dagen tot het einde van het jaar. 
Om dit te vieren draait vandaag alles rond het getal 44. Kom naar 
de chiro van 14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Vandaag hebben we hoog bezoek. De Sint neemt even snel een 
bezoekje aan de chiro. Zijn jullie benieuwd hoe dit afloopt? Kom 
dan naar de chiro van 14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
08/12 

Eet vandaag jullie buikjes maar goed vol. Kom verkleed als een 
persoon die minstens 100kg weegt. Kom naar de chiro van 14u tot 
17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
15/12 

Ben je op de hoogte van de actualiteit? Ken je allerhande rare 
weetjes? Dan is dit een zondag voor jou! Kom naar de chiro van 
14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Vandaag spelen we alle klassiekers. Hou jullie vast want er staan 
hevige pleinspelen op het programma. Kom naar de chiro van 14u 
tot 17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
12/01 

Vandaag krijgen jullie eens leiding van andere toffe mensen. En 
dat zijn niemand minder dan de aspiranten! Chiro van 2-5, vergeet 
geen vier-uurtje. 
Opgelet: volgende week vrijdag is het chiro! 

Vrijdag 
17/01 

‘S avonds is het nog altijd wat donker. We maken het gezellig 
hevig en laten de lichtjes in ons branden. Vandaag is het op 
vrijdagavond Chiro. Chiro van 19u tot 21u. 

Zondag 
26/01 

Lalalalalala!!!!!! Vandaag draait alles zond de muziek. Dansen, 
zingen, … Kom naar de chiro van 14u tot 17u, vergeet geen 
vieruurtje.  

Zondag 
02/02 

Vandaag laten we alles aan het lot over. Beslissingen worden niet 
langer door ons gemaakt, maar door een onschuldige hand. Kom 
naar de chiro van 14u tot 17u, vergeet geen vieruurtje.  

Zondag 
09/02 

We racen tegen de tijd vandaag. Kom naar de chiro van 14u tot 
17u, vergeet geen vieruurtje.  
 

 

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


Tippers 

Zat-Zon 
16-17/11 

Pitaslag, meer info volgt in de mail. Laat zeker iedereen een 
lekkere pita komen eten tussen 13-19u! Wij verwachten jullie vanaf 
zaterdag 16/11 om 15u op de Chiro om ons te helpen met de 
voorbereidingen. Zondag na de afbraak om 20u mogen jullie terug 
naar huis. 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Vier seizoenen, vier seizoenen, na de lente komt de zomer 
en dan is het lekker heet. Vier seizoenen, vier seizoenen 
na de herfst dan komt de winter en dan sneeuwt het bij de vleet 

Zondag 
08/12 

Instuif, hier maken we met heel Tikeas er een spetterende dag 
van. Dit is perfect om tijdens het studeren even te ontspannen. Je 
bent vrij om te komen en gaan wanneer je wilt tussen 14-17u. 

Zondag 
15/12 

Instuif, hier maken we met heel Tikeas er een spetterende dag 
van. Dit is perfect om tijdens het studeren even te ontspannen. Je 
bent vrij om te komen en gaan wanneer je wilt tussen 14-17u. 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Vreemde diersoorten zijn soms dichterbij dan je denkt. Chiro van 
14u tot 17u. 

Zondag 
12/01 

Wij kijken al uit naar de zomer, doe onder je warme chirokleren 
een zomerse outfit aan. Als je zomerse gadgets (zonnebril, hoedje, 
strandspulletjes…) hebt mag je deze zeker meenemen.Ga 
helemaal loco! Chiro van 14-17u. 

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Chiro van 19u tot 21u. 
Vandaag lichten wij helemaal op.  

Zondag 
26/01 

In onze fantasie wereld zijn vele onderverdelingen. Het ene 
personage is al wat populairder dan het andere. Ben jij een echte 
tijger of eerder een tijgerbroodje? Wat is diep vanbinnen je ware 
identiteit? Kom het vandaag ontdekken. Chiro van 14-17u. 

Zondag 
02/02 

A, B, C, D? Vandaag kan het allemaal. Chiro van 14-17u 

Zondag 
09/02 

We wanen ons in een virtuele wereld. Groene ruitjes lichten op 
boven onze hoofden en dan start het spel. Maar wat als het spel 
plots realiteit wordt? Chiro van 14-17u.  

 
  



Toppers 

Zondag 
17/11 

Dit weekend is het Pitaslag. Jullie worden zaterdag verwacht om 
15 uur. Zondagavond is het weekend gedaan rond 20 uur. Check 
zeker jullie mail voor meer info. Vergeet ook geen reclame te 
maken bij familie, vrienden, vriendinnen (Voor de Casanova's), ... 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

We zoeken iets of iemand vandaag, maar wat? Chiro van 14 tot 
17, kom zeker met de fiets en niet in uniform!  

Zondag 
08/12 

Jullie zitten in volle examenstress, maar kom gerust even stoom 
aflaten tijdens de instuif van 14 tot 17. 

Zondag 
15/12 

Jullie zitten in volle examenstress, maar kom gerust even stoom 
aflaten tijdens de instuif van 14 tot 17. 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

In het nieuwe jaar ontdekken we een nieuw schepsel… Chiro van 
14 tot 17, vergeet geen vieruurtje. 

Zondag 
12/01 

Jullie uiterst fantastische leiding moet helaas zwaar blokken dit 
weekend :( :( :( Maarrr geen nood, want wij zorgen voor waardige 
vervangers! Chiro van 14 tot 17, vergeet je vieruurtje niet. 

Vrijdag 
17/01 

Vrijdagavondchiro van 19u tot 21u. Kennis, talent en competitiviteit 
zullen je vandaag zeer ver brengen... 

Zondag 
26/01 

We verleggen een grens vandaag. Kom ontdekken dewelke 
tussen 14 en 17. Enig krachtvoer zal zeker van pas komen... 
   

Zondag 
02/02 

We zijn allemaal Toppers, maar wie is de Topste Topper? Trek ten 
strijde en bewijs iedereen dat JIJ het bent! Chiro van 14 tot 17. 
Neem iets lekkers mee als vieruurtje. 

Zondag 
09/02 

Wat krijg je als je Lancelot en Kim Clijsters samenvoegt? Tussen 
14 en 17 is het aan jullie. Vergeet je vieruurtje niet! 

 
  



TIP-10’s 

Zondag 
17/11 

Niet enkel wij maar ook de 6 muren rondom ons worden extreem 
vuil. Doe slechte kleren aan. Chiro van 2 tot 5u. Helene voorziet 
4uur. 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. Eline voorziet 
4uur. 

Zondag 
01/12 

De sint is op bezoek. We verlagen ons tot het babyniveau, net iets 
te goed trek babykleding aan en begin maar al te janken. Chiro 
van 2 tot 5u, Lore voorziet 4uur. 

Zondag 
08/12 

Omdat het examens zijn, is het instuif vandaag. Je mag dus 
komen wanneer je wilt tussen 2 en 5u.. 

Zondag 
15/12 

Omdat het examens zijn, is het instuif vandaag. Je mag dus 
komen wanneer je wilt tussen 2 en 5u.. 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Zoals oude traditie vieren wij ook 3 koningen wie komt er het 
creatiefs verkleed? En wie kan er het hardste bedelen? Chiro van 
2 tot 5u, Amina voorziet 4uur. 

Zondag 
12/01 

Niks staat ons in de weg, een ladder is al wat je krijgt. Chiro van 2 
tot 5u, Jos voorziet 4uur. 

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Het wordt poppen, dus be 
there or be square. Chiro van 19u tot 21u.  

Zondag 
24/01 

Vandaag is het vrijdagavond Chiro, ik ben heet, jij bent heet, zij 
zijn heet, wij zijn heet. Chiro van 19u tot 21u, Sue voorziet 4uur. 

Zondag 
02/02 

We hoorden van jullie mannenvrees en wouwen deze even in 
vraag stellen, Chiro van 2 tot 5u, Nore voorziet 4uur. 

Zondag 
09/02 

Eén slot, één kaart, één kamer, één uitweg… Kraken jullie de code 
op tijd? Chiro van 2 tot 5u, Merel voorziet 4uur. 

 
 
  



Kerels 

 

Zaterdag 
9/11 

Deze zaterdag om 14u start de leefweek, kom allemaal zeker af . 
meer info zie mail. 

Zondag 
17/11 

Na een zware leefweek is het helaas geen chiro.  

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
1/12 

We wurmen ons nog eens door allerlei bochten. Chiro van 14 tot 17 . 

Zondag 
8/12 

Succes met de examens. Als je even wilt ontspannen, zeker welkom voor even 
tussen 14 en 17. 

Zondag 
15/12 

Succes met de examens. Als je even wilt ontspannen, zeker welkom voor even 
tussen 14 en 17. 

Zondag 
22/12 

Veel plezier met de feestdagen. Jammer genoeg is het geen chiro.  

Zondag 
29/12 

Veel plezier met de feestdagen. Jammer genoeg is het geen chiro.  

Zondag 
5/01 

TAMP!!! Chiro van 14 tot 17 

Vrijdag 
10/01 

Vandaag doen we een winter-BBQ. Meer info volgt nog, zie mail.  

Vrijdag 
17/01 

Het is weer vrijdag avond chiro!! Chiro van 20 tot 22. 

Zondag  
26/01 

Zie dat je goed strak staat, oudleiding komt op bezoek. Chiro van 14 tot 17. 

Zondag 
2/02 

Meisjes. Chiro van 14 tot 17. 

Zondag 
9/02 

We doen hopelijk iets zot, kom met de fiets. chiro van 14 tot 17. 

 
  



Aspi Meisjes 

Zondag 
17/11 

Leer van je eigen buurt de straatnamen en leer de weg te vinden. 
Chiro van 2-5, vergeet geen 4uurtje  

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Kom in je pyjama en neem je slaapzak mee. Vandaag wordt het 
extra knus. Chiro van 2-5, vergeet geen 4uurtje  

Zondag 
08/12 

Instuif 

Zondag 
15/12 

Instuif 
 

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
05/01 

Kom verkleed in je favoriete prinses en we zullen na vandaag 
weten wie de beste prinses is van jullie. Chiro van 2-5, vergeet 
geen 4uurtje  

Zondag 
12/01 

De tijd tikt soms iets te snel. Chiro van 2-5, vergeet geen 4uurtje  

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Chiro van 19u tot 21u. 

Zondag 
26/01 

Wie het raadt die wint. Chiro van 2-5, vergeet geen 4uurtje  

Zondag 
02/02 

Doe vandaag je beste zwangerschapskleren aan. Want vandaag 
gaan we leren hoe we de zwangerschap doorkomen. Chiro van 2-
5, vergeet geen 4uurtje  

Zondag 
09/02 

Na onze mooie zwangerschap, hebben we een pracht van een 
kind op de wereld gezet. Neem vandaag je baby mee naar de 
chiro want we gaan leren hoe we die gaan verzorgen! Chiro van 2-
5, vergeet geen 4uurtje  

 
  



Aspi Jongens 

Zondag 
17/11 

Winter is coming! hoog tijd dat we een weerstand versterkende 
kuur ondergaan. Chiro van 14u tot 17u. Vergeet geen 4-uur. 

Zondag 
24/11 

Vandaag is het Christus Koning. Meer info volgt. 

Zondag 
01/12 

Elektromagnetische straling met een golflengte van 1mm tot 1m 
kan verwoestende effecten hebben. Chiro van 2 tot 5. Vergeet 
geen 4-uur.  

Zondag 
08/12 

De meeste onder jullie hebben examens. Daarom doen we instuif 
met de oudste afdelingen. Kom gerust pauze nemen op de chiro 
tussen 2 en 5. Vergeet geen 4-uur.  

Zondag 
15/12 

De meeste onder jullie hebben examens. Daarom doen we instuif 
met de oudste afdelingen. Kom gerust pauze nemen op de chiro 
tussen 2 en 5. Vergeet geen 4-uur.  

Zondag 
22/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Zondag 
29/12 

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro… We wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  

Zondag 
05/01 

Wat is vrijheid? waartoe zijn we vrij? Hoezeer moeten wij onze 
vrijheid koesteren? Vandaag zullen jullie het allemaal aan den lijve 
ondervinden. chiro van 14u tot 17u. Vergeet geen 4-uur. 

Zondag 
12/01 

Vandaag zijn jullie eens een dagje leiding. Zo maak je al eens 
kennis met wat leiding geven precies inhoud en schaar je enige 
ervaring op die je in de toekomst wel eens nodig zou kunnen 
hebben. chiro van 14u tot 17u. Vergeet geen 4-uur. 

Vrijdag 
17/01 

Vandaag is het op vrijdagavond Chiro. Chiro van 18u50 tot 21u. 
Verlengingen zijn mogelijk. Neem gerust een snackje mee.  

Zondag 
26/01 

In essentie zijn nieuwe generaties vernieuwers van een cultuur. 
Doch beweren onze voorgangers dat het vroeger beter was. Laten 
we het uitvechten zodat we er voor eens en altijd met deze 
tegenstrijdigheid komaf kunnen maken. chiro van 14u tot 17u. 
Vergeet geen 4-uur. 

Zondag 
02/02 

Naar aanleiding van ons groot evenement dat binnenkort 
plaatsvindt zouden we deze dag willen besteden aan de nodige 
voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden. Chiro van 
14u tot 17u. Vergeet geen 4-uur. 

Zondag 
09/02 

Zoals zo vaak worden militaire toepassingen omgevormd tot universeel 
gebruik. Denk aan GPS, de rits en zomertijd. Ook jeugdverenigingen 
vallen soms terug op militaire gebruiken om inspiratie te halen voor hun 
activiteiten. Chiro van 13u tot 17u. Vergeet geen 4-uur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
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