
Chirokrantje februari-maart 2018 

 
V.U.: Felix Vandesandestraat 15, Koekelberg 

 

 

 



Beste Chiroleden, Chiro-ouders en sympathisanten, 
 

Een nieuw krantje! 

 

Alle Chirodagen op een rijtje: 10/2, 17/2, 24/2, 8-9-10/3, 17/3, 24/3! 

 

WAFELVERKOOP loopt ten einde! Vergeet je verkoopbriefjes, samen met het geld in een envelop 

met je naam op, niet af te geven aan de leiding om daarna heerlijke wafels in ontvangst te kunnen 

nemen.  

 

24 februari is het SPAGHETTIFESTIJN! Het thema is Superhelden en als je verkleedt komt krijg 

je een gratis cocktail (non-alcoholisch voor de -16 natuurlijk!). Voor spaghettifestijn verkopen de 

+12 en de leiding steunkaarten, doe dus zeker je best, want diegene die de meeste steunkaarten 

verkoopt krijgt eveneens een gratis drankje bij zijn spaghetti! Steunkaarten kunnen op de dag zelf 

ook gebruikt worden om mee te betalen. 

 

Twee weken later is er nog iets leuks gepland! We gaan namelijk op MINIBIVAK. Dit betekent dat 

we een weekend weggaan. Dit jaar is dat naar Rotselaar. (Holsbeekslaan 12, 3111 Rotselaar). 

We formeren vrijdag om 18u30 op de speelplaats. Wees zeker op tijd! Zondag komen de ouders 

iedereen ophalen om 12u30 in Rotselaar zelf. Om zoveel mogelijk te kunnen carpoolen in het 

heen- en teruggaan zouden wij graag hebben dat als je kan rijden dit aan de leiding te melden en 

te laten weten hoeveel extra kinderen je kan meenemen in de auto. 

Er volgt nog een brief met alle details en wat iedereen zal moeten meenemen. 

 

Zoals in het vorige krantje al eens aangehaald, kan je nu al beginnen betalen voor kamp, als dit 

het makkelijker maakt voor jou om kamp in stukjes te betalen in plaats van de hele som in één 

keer, contacteer dan zeker een leidingspersoon! 

 

Verder zijn we voor het groot kamp in juli op zoek naar oude, afgedankte FM-radio’s. We gaan 

nog niet verklappen waarom, maar heb je zo een klein radiootje liggen dat je noooooit of te nimmer 

nog gaat gebruiken, doneer het aan de Chiro! Iedereen gaat er heel blij mee zijn ;) 

 

Groetjes van de leiding! 

  
 

 

 



Tintels!! 
27/01: Groepsspel 

3/02: Geen chiro ☹ 

10/02: Het beste team wint! 

17/02: Knutselen!!! 

24/02: Spaghettifestijn!! Kom verkleed als superheld 😉 

03/03: Geen chiro ☹ 

09/03: We gaan op minibivak!! 

17/03: Laddercompetitie! 

24/03: We gaan op schattentocht!! 

31/03: Geen chiro ☹ 

 

Charlotta en Charlotte 

xxx 



27 j anuar i  

We gaan ons keihar d amuser en vandaag. Al l emaal  komen dus! 

3 f ebr uar i  

Vandaag is er  hel aas geen chir o  

10 f ebr uar i  

Vandaag gaan we nog eens koken 

17 f ebr uar i  

We gaan knut sel en. M aar  wat ? Om dat  t e ont dekken, zul l en j ul l ie 

al l emaal  moet en komen... 

24 f ebr uar i  

Er  is geen chir o, maar  we ver wacht en j ul l ie wel  al l emaal  op het  

spaghet t i f est i j n!  

3 maar t  

Na al l e spaghet t i van vor ige week , moet en we al l emaal  even bekomen. 

Daar om is het  deze week  geen chir o 

9 maar t  

Er  is deze week  geen chir ozat er dag omdat  we het  hel e weekend weg zi j n. 

het  is minibivak ! 

17 maar t  

Na het  minibivak  vl iegen we er  met een t er ug in. We gaan ons deze week  

k eihar d amuser en. 

24 maar t  

Wat  gaan we deze week  doen? Ra r a r a... 
 

 



      Speelrakkers : 
 
 
 
03/02 : Geen chiroooo ☹️ we zien ons volgende week ! 😃 
 
10/02 : Vandaag gaan we op avontuur !!!  
 
17/02 : Een bosspel ?  
 
24/02 :  Spaghettiweekend !!!! Zeker komeeeeen ! Lekkeeeeer ! 
 
03/03 : Jammer genoeg is er geen chiro vandaag  ! ☹️ 
 
09/03 : MINIBIVAK !  Een hele week-end met jullie aller coolste leukste leiding ! 
 

17/03 : We gaan fietseeeen !!!! Dus neem zeker jullie fiets mee. 

 
24/03 :  Het is weer chiro zeker komen ! 
 
31/03 : Jammer genoeg is er geen chiro !  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titoooooooooows 
 

27 januari: perzikhuidjes mogen niet onderschat worden 

 

3 februari: GEEN CHIRO, vergeet niet in een hoekje te gaan wenen (omdat 

jullie ons zo hard missen natuurlijk, ja duuhh) 

 

10 februari: CHIRO en doe kleren aan die vuil mogen worden want het gaat 

wat geven, ge wilt het ni weten wat het gaat geven, maar het gaat wat geven 

en het zal niet proper zijn, oh no 

 

17 februari: Wie oh wie is de echte superheld in deze titogroep (het is Laure, 

maar shhht) Hier komen we vandaag achter (breng mobib mee enzo) 

 

24 februari: SPAGHETTI à vollonté! (tegen een Chiroprijsje) en heel veel liefde 

Breng je oma en opa mee en verdien een extra Cool-point (Elie houdt deze 

lijst bij, hij is hier heel goed in) 

 

3 maart: GEEN CHIRO, leiding moet rusten en voorbereiden en rusten 

 

9 maart: MINIBIVAK! Ok, wat moet je meenemen?  een leeggegeten, proper 

yoghurtpotje 

Niet vergeten, want dat is heel belangrijk! 

 

17 maart: C-H, C-H-I, C-H-I-R-O, wij zijn een toffe bende, wij zijn van de 

CHIRO! Moneys horen niet in de bank, maar in onze Titokassss $$$$$$$$$$  

 

24 maart: Wat denken jullie over eten in een mand, plastieken bestek, 

kartonnen borden en het zonnetje op ons gelaat?  

 

31 maart: De leiding is op weekend! Dus GEEN CHIRO!!!! 

 

Greetz for the peeps, 

Elausma 

Xxxx 

 

 

 

 

 



Yooo iedereen,  

27/01 We gaan wat geld gaan verdien. 

#WarmeChocomelkVerkopen 

03/02 Heelaaaas, geen chiro 

10/02 Cluedo 

17/02 Lets be crazy 

24/02 Spaghettiweekend 

03/03 Geen Chiro 

09/03-11/03 Mini-Bivaaaaaaak ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺!!!!!!!!!! 

17/03 Cinema ?  

24/03 Quiz 

 

Tchoouuuzz Marchel 

 
 



Aspi’s 
 

Zaterdag 27/01  

Chiroooooooooooo !  

We gaan er weer in vliegen, want we hebben jullie al lang niet meer gezien!  

Vergeet ook niet om jullie bestellen voor de wafels aan de leiding mee te geven ☺  

 

Zaterdag 3/02  

GEEN chiro   

 

Zaterdag 10/02  

Vandaag gaan we bowlen!  

Neem €15, je MIVB/STIB-abonnement en je goed humeur!  

Let the games begin  

 

Zaterdag 17/02  

Vergeet niet om jullie steunkaarten te verkopen en het geld vandaag mee te geven aan de 

leiding, want volgende week is het al spaghettifestijn!  

Mjammiee! 

 

Zaterdag 24/02  

SPAGHETTIFESTIIIIIIIIIIIIJJJJJJJN!  

Whoop whoop, neem al jullie vrienden en familie mee om lekkere spaghetti te komen eten!  

 

Zaterdag 3/03  

GEEN chiro  

 

9-10-11 maart:  

Het is weer minibivak!  

We gaan ons kei goed amuseren, want we hebben leuke dingen voor jullie in petto ☺ (zie 

brief)  

 

Zaterdag 17/03  

We gaan 4-uurtje maken!  

Hoe meer geld we verdienen, hoe leuker de dingen die we daarmee op kamp kunnen doen!  

 

Zaterdag 24/03  

Er komt een special guest naar onze Chiro 

Speciaal voor jullie  

 

Zaterdag 31/03  

GEEN Chiro   

De leiding is op bezinningsweekend  

Om wat na te denken over het leven  

Chill  

 

 

 


