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V.U.: Felix Vandesandstraat 15, 1081 Koekelberg 
 
 
 



Beste Chiroleden, Chiro-ouders en Chirosympathisanten! 
 
Weer een krantje! Nog meer Chiro! 
 
2 december komt Sinterklaas op bezoek bij onze Chiro, zet dus zeker jullie beste beentje 
voor en braaf zijn is altijd de boodschap! Zorg ervoor dat je niet in de Pieten hun zak beland! 
OVERAL SNOEP! 
 
16 december doen we een Wintervuurtje. Een gezellige babbel aan het vuur met gratis koffie 
en lekkere chocomelk. Dit vindt gewoon plaats aan de lokalen, als de Chirodag afgelopen is 
(18uur). Wees er zeker bij!  
 
13 januari gaan we schaatsen, dit betekent dat jullie hiervoor 8 euro moeten meenemen, 
vieruurtje is inbegrepen en hoef je dus niet mee te brengen. Handschoenen! Belangrijk! En 
MOBIB-abonnement (als je dit hebt). 
 
Kamp is nog mijlenver, maar zou je al willen starten met het betalen hiervan? Dat kan! 
(Bijvoorbeeld al elke maand 15 euro storten). Een spaarplan kan het makkelijker maken om 
elke maand al een bedrag opzij te zetten, zo hoef je in juni/juli niet in een keer het bedrag van 
130 euro over te maken. Vraag aan de leiding zeker voor meer uitleg! 
 
We willen ALLE medische fiches opnieuw laten invullen. Deze kun je vinden op onze site en 
op de facebookpagina. Uitgeprinte versies zijn ook beschikbaar op de lokalen (maar 
aangezien het wat tijd kost om deze in te vullen doe je dit beter thuis). Er zouden ook 2 
vignetjes van de mutualiteit moeten worden toegevoegd! 
 
De wafelverkoop komt er ook weer aan! Hierover staat in bijgevoegde brief meer info. Deze 
wafels verkopen jullie aan zoveel mogelijk mensen ten voordele van de Chiro, op deze manier 
kunnen wij deze zomer het kamp nog geweldiger maken dan het al is! Zeker kopen dus!  
 
Veeeeeeeel groetjes en groentjes,  
De leiding xxx 
 

 
 
 



Tintels!!! 
 

25/11: Geen chiro ☹  

2/12: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje… 

9/12: Het grote cluedo-spel! 

16/12: Vieruurtje 

23/12: Bijna kerstmis, dus geen chiro 

30/12: Gelukkig bijna nieuwjaar!! Geen chiro 

6/1: Nog altijd vakantie!! Geen chiro 

13/1: We gaan schaatsen! Neem zeker handschoenen,  een 

extra paar kousen en 8 euro mee 😊  

20/1: Charlotte heeft vandaag een examen ☹  wens haar veel 
succes door goed te spelen!! 

 
Charlotte en Charlotta 

XXX 



 



 

						Speelrakkers*	:	
	
	
	
25/11	:	Geen	chiroooo	☹️	we	zien	ons	volgende	week	!	😃	
	
03/12	:	Sinterklaas	kapoentje,	leg	wat	in	mijn	schoentje…🎶🎶	
														Jullie	hebben	het	geraden	de	Sint	komt	op	bezoek	!!!!	🎁🎉	
	
09/12	:	Basma	is	er	nieeeeeeet	joupieeeee😂	Gaan	we	feesten	?	😜	
	
16/12	:	We	gaan	ons	actief	houden	dus	zeker	mee	komen	!	😃	
	
23/12	:	Geen	chiroooooo	we	gaan	jullie	missen	!	☹️	
	
06/01	:	Geen	chiro☹️		tot	volgende	week	!	
	
13/01	:	Vandaag	gaan	we	schaatsen	!	Neem	jullie	handschoenen,	een	muts,	een	sjaal,	een	
abonnement	en	8€	mee	!!!	
	
20/01	:	Felix	op	Elian	GRAPJEEEEE	
	
27/01	:	Wat	gaan	we	doen	?	Iets	leuks	iets	tof	iets	coooool	!!!	Duuuuuus	….zeker	tof	!		
	
*Speelrakkers	:	beste	leukste	coolste	teaaam	!	🔥🔥	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOooooW’s 
 

25/11 geen Chiro ☹ 

 

2/12 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij breng ons Sint-

Nikolaas en nog een paar andere dingen ook, want alleen de Sint is maar saai 

 

9/12 Asma viert feest, zonder ons, duss wij vieren feest zonder haar! 

 

16/12 CHIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO halleluja, we gaan spirituele 

dingen doen, Elie leert jullie bidden tot Buddha 

 

23/12 Kerstvakantie, geen Chiro, jammer, maar niet teveel wenen 

 

30/12 Nog steeds Kerstvakantie, nu mag je wenen want tis wel al lang geleden 

eh seg 

 

6/1 Nu zijn jullie waarschijnlijk allemaal depri (leiding ook, de examens komen 

eraan) 

 

13/1 Schaatsen! Breng uw coolste handschoenen mee en 8euro (vieruurtje is 

inbegrepen dus moet je niet meenemen) Oh en MOBIB!! 

 

20/1 Hopelijk ligt er sneeuw anders valt onze activiteit in het water (aangezien 

het niet koud genoeg is voor sneeuw, ha ha ha mopje) 

 

Greetings, 

Asma, Eliebel en Laure 
 



Yooo	Ketiiiiiiii’s	
02/12/17	Sinterklaas	

09/12/17	Let	you	mind	go!	We	gaan	zien	wie	creatief	ingesteld	is.	

16/12/17	Paintball*	

23/12/17	Heelaaaaaas	geen	Chiro	

31/12/17	vakantie	

06/01/18	helaaas	geen	Chiro	

13/01/18	Schaatsen	

20/01/18	We	gaan	een	bezoekje	brengen	aan	de	kerstmarkt.	

27/01/18	We	gaan	wat	geld	(echt	geld)	verdienen	voor	onze	groep	
we	moet	namelijk	rijk	blijven.	

		Marchel	XoXo		

*Meer	info	hierover	komt	nog.	
	

 



 

Aspi 
 

2/12 
Sinterklaas komt!  

 
9/12  

Om supercoole dingen te kunnen doen op kamp moeten we geld hebben en geld 
komt niet zomaar uit de lucht gevallen. We gaan op een originele manier geld 

verdienen  
 

16/12  
We gaan naar de kerstmarkt (samen met de leiding en de KOL)  

We spreken om 18u30 aan de lokalen af.  
Het is dan ook wintervuurtje: een koffie/warme choco moment voor de ouders  

 
23/12  

Geen Chiro L  
Geniet van jullie vakantie en zalig kerstfeest!  

 
30/12  

Geen Chiro L  
De helft van de vakantie is al voorbij …. Whuuuut  
En voor jullie leiding zijn de examens heel dichtbij  

Gelukkig nieuwjaar!  
 

6/1  
Geen chiro L  

Sorry, de leiding heeft examens  
 

13/1  
We gaan schaatsen! Yessssss! Eindelijk weer chiro  

Vergeet niet om je MIVB/STIB-abonnement en €8 mee te nemen  
 

20/1  
Tbh weten we total niet wat gaan doen ….  

Dus het zal een verassing zijn! Tadaaaa  
 

27/1  
https://www.youtube.com/watch?v=RU8aKj8t7gM  

https://www.youtube.com/watch?v=HwSKkKrUzUk   


