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VOORWOORD 
 
Liefste leden, ouders en al de andere die dit lezen  
 
Het nieuwe jaarthema is VONKEN!  
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het 
gezamenlijke en het individuele niet van elkaar los te 
koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan 
vinden, dragen we samen bij tot een groter Chirovuur. 
Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk 
individu om er telkens opnieuw voor te gaan. Die 
cirkelbeweging zorgt voor een sneeuwbaleffect dat 
onze liefde voor de Chiro aanwakkert. 
 
We gaan er weer in normale omstandigheden tegenaan een zullen er met 
man en macht werk van maken om dit jaar onvergetelijk te maken.  
Iedereen mag weer van half 3 naar de Chiro komen om te beginnen ravotten 
voor een hele zondag lang en we mogen ook weer drinken aanbieden!  
 
De leiding is er klaar voor, zijn jullie dat ook?  
 
Dikke kussen en knuffels van jullie super mega enthousiaste leidsters!  
 

Kelly, Mina, Bo, Lotte, Jetske, Liese, An-Sofie, Jytte, Ine, Brontë, 
Kaat, Elien, Kato, Trees, Marie, Femke, Jana, Louise, Laura en Dorien 
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EEN ZONDAGNAMIDDAG 
 
Een  zondagnamiddag  start  voor iedereen om 14:30u. Het einduur is verschillend. 
Voor de drie jongste groepen (prutsen, speelclub, kwiks) duurt de Chiro tot 18u. 
Voor de drie oudste groepen (tippers, tiptiens, aspiranten) duurt de Chiro tot 19u. 
 
Elke zondag wordt er tijd gemaakt voor een 4-uurtje. Dit betekent dat de kinderen tijd 
krijgen om een hapje te eten, liefst iets lekkers en gezond dat ze veel energie kunnen 
opdoen!  
 
Tegelijkertijd kunnen ze genieten van een drankje. De leiding zorgt zelf voor drank. In 
de  Chiro  is  cola, Fanta, Sprite,  limonade,  chocomelk,  platwater  en  bruiswater  te 
verkrijgen. Eén drankje kost €0.50. Een drankkaart kost €10, daarvoor krijg je dus 20 
drankjes. Als de drankkaart vol is, krijgt uw dochter deze mee naar huis. Gelieve dan 
tegen de volgende zondag €10 mee te geven voor een nieuwe drankkaart.  
 
Het systeem met de drankkaarten is enkel geldig voor de drie jongste groepen. Voor 
de drie  oudste  groepen  hanteren we  een ander systeem. Zij kunnen aan  het  begin 
van het jaar 25 euro overschrijven op de rekening van de meisjes, danmogen ze een 
heel jaar lang 2 drankjes per zondagnamiddag consumeren. Ze kunnen er ook voor 
kiezen  om  geen  25  euro  te  storten  enzelf  hun  drankje  te  voorzien. Dit  is  zeker  
geen verplichting alshet kind zelf zijn eigen drankje meeneemt.  
 
 
Dus om het even kort samen te vatten:  
 
Drank  
Drie jongsten Drankkaart van 10 euro of 50 cent per drankje  
Drie oudsten 25 euro overschrijven in het begin van het Chirojaar 

 
 
De drie jongste afdelingen hoeven geen geld mee te brengen, enkel als de leiding dit 
op  voorhand  vraagt.  Voor  de  drie  oudste  afdelingen  kan  een  beetje  geld  van  
pas komen voor een lekker frietje of ietsdergelijks. 
 
 
Graag zouden wij nogmaals willen vragen om de GSM thuis te 
laten. Het is erg storend tijdens een zondagnamiddag en zeker 
tijdens grote activiteiten. En daarbij, je zou hem kunnen 
beschadigen of verliezen. De Chiro duurt toch niet zo lang en 
er staat een voicemail op je gsm zodat je toch wel enkele 
uurtjes kan gemist worden.  
 
Om een goede groepssfeer op kamp te garanderen, 
verwachten wij van  onze  oudste groepen  dat  zij  minimaal  
15  keer  naar  de  Chiro  zijn gekomen doorheen het jaar. 
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HET UNIFORM 
U hebt ons waarschijnlijk al zien lopen met ons blauw-beige uniform aan. 
In onze Chiro zouden wij vanaf de speelclub onze kindjes graag in een 
uniform zien. Dit uniform bestaat uit:  

• Een rode T-shirt of onze blauwe T-shirt 
• Een beige short of rokje 
• Een blauw hemd (vanaf tippers) 
• Een zwarte of donkerblauwe Chiropull/Chiro-gerelateerde pull*  

*De leden mogen een Chiro-gerelateerde pull dragen (bij hun uniform) 
als het koud is. Dit geldt ook voor de tippers, de tiptiens en de 
aspiranten, maar zij mogen enkel een Chiro-gerelateerde pull dragen als ze hun 
Chirohemd daarop dragen. Geen hemd bij de pull = in T-shirt in de opening.  

 

ATTENTIE  

In de Chirowinkel heb je ook lange broeken, maar die zijn niet toegestaan. De 
joggingbroek mag je wel aandoen om naar de Chiro te komen, maar tijdens de 
opening moet je ze dan wel even uittrekken, aangezien ze niet verplicht is en dus 
ook geen deel uitmaakt van het uniform. Wij zouden ook willen vragen om het 
uniform te voorzien van de naam van het kind. Als het verloren raakt, kunnen we 
ervoor zorgen dat het terug terechtkomt bij de eigenaar.  

Voor diegenen die nog geen uniform hebben: loop even langs onze Chirowinkel, De 
Banier! Neem zeker ook eens een kijkje op de site van de banier 
(http://www.debanier.be/)!  

 

De dichtstbijzijnde winkels zijn de volgende:  

- Mechelen O.L. Vrouwestraat 34 

Tel.: (015) 41.02.34 

- Antwerpen Kipdorp 30  

Tel.: (03) 202 24 71 

- Leuven J.P. Minckelersstraat 29  

Tel.: (016) 29.97.84  
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HET LIDGELD 
Aan het begin van het nieuwe Chirojaar worden er drie inschrijvingsmomenten op de 
Chiro georganiseerd (zie agenda). Tijdens deze momenten kan je je dochter(s) komen 
inschrijven op onze Chiro. Het lidgeld bedraagt 30 euro voor het hele jaar. Een deel 
van dit geld gaat naar Chiro Nationaal (verzekering), het andere deel is voor onze 
eigen kas. Hiermee kopen wij dan nieuw speel- en knutselmateriaal, materiaal om 
onze lokale mee in orde te maken en nog heel wat meer.  

Bij vragen of problemen omtrent het inschrijvingsgeld kan u steeds de hoofdleiding 
contacteren. Wij bekijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook 
(beperkte) tweedehandsuniformen aanwezig op de Chiro. Bij interesse kan u terecht 
bij onze uniformverantwoordelijke Marie.  

Papieren van de mutualiteit kunnen binnengebracht worden bij de hoofdleiding of u 
kan ze meegeven met uw dochter op zondag. Dit geldt ook voor het bivak.  

 

BETALINGSGEGEVENS 
 

 

 

DE JOGGINGS VAN ONZE EIGEN CHIRO 

Ook dit jaar zijn er weer joggings van Chiro Kapelle-op-den-Bos te koop. Deze 
joggings bestaan uit een zwarte trui met een kap en een buidelzak en een 
zwarte broek die onderaan nauw aansluit. Beide onderdelen zijn bedrukt met 
een witte print die ‘Chiro Kapelle-op-den-Bos’ aankondigt.  

 

WAT? PRIJS 
Broeken van maat 116 – 164 
En van maat S - XL 

15 euro 

Pulls van maat 5/6 jaar tot 12/13 jaar 
En van maat S - XL 

20 euro 

  

Gelieve 30 euro over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE64 0682 3486 8652 
met de vermelding: NAAM + VOORNAAM – AFDELING 

en dit VOOR 15 oktober 2021 

 



 8 

DE LEIDING 
 
PRUTSKES 

 
 
 
 
 
 
SPEELCLUB 

 
 
 
 
 
 
KWIKS 

 
 

 
 

  

Dorien Van der Linden 
Femke Van Praet 
Jytte De Maeyer 
Kelly Bornbergen 

0476/01.98.69 
0472/69.38.39 
0470/03.45.59 
0471/39.10.97 

Elien Van Humbeeck 
Jana Van den Broeck 
Louise Van den Sande 
Trees Lootens 

0468/19.81.14 
0493/50.63.52 
0479/63.74.44 
0477/03.81.26 

An-Sofie Van Cauwenbergh 
Bo Van Nieuwenhoven 
Kaat Lootens 
Marie Clymans 

0490/96.71.74 
0496/22.44.57 
0477/03.82.03 
0447/04.24.32 

Prutsenleidingkodb@gmail.com 
 

Speelclubleidingkodb@gmail.com 
 

Kwiksleidingkodb@gmail.com 
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TIPPERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TIPTIENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASPIRANTEN 
 

 
 
 
 
 
  

Kato Clymans 
Liese Clerbout 
Lotte De Laet 

0468/11.46.47 
0473/74.43.39 
0479/61.28.58 

Jetske Keuleers 
Laura Peleman 
Mina Vanden Eynden 

0477/24.57.87 
0477/70.53.44 
0468/24.57.46 

Brontë Van den Broeck 
Ine Ulrichts 

0468/32.86.21 
0474/21.33.42 

Tippersleidingkodb@gmail.com 
 

Tiptiensleidingkodb@gmail.com 
 

Aspirantenleidingkodb@gmail.com 
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HOOFDLEIDING 
  

 
Brontë Van den Broeck 

& 
Trees Lootens 

 
hoofdleidingkodb@gmail.com 
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AGENDA 2021 – 2022 
 
26 September 2021   INSCHRIJVINGEN, vanaf 18u voor de leden van drie jongsten 

(Prutsen, Speelclub, Kwiks). Betaling gebeurt via 
overschrijving, zie gegevens hieronder.  

 
3 oktober 2021   INSCHRIJVINGEN, vanaf 18u voor de leden van drie jongsten 

(Prutsen, Speelclub, Kwiks). Betaling gebeurt via 
overschrijving, zie gegevens hieronder.  

 
9 oktober 2021  SPAGHETTISLAG, iedereen kan terecht bij ons op de Chiro 

voor een lekkere zelfgemaakte spaghetti en een drankje 
als steun voor onze vzw.  

 
10 oktober 2021   INSCHRIJVINGEN, vanaf 18u voor de leden van drie jongsten 

(Prutsen, Speelclub, Kwiks). Betaling gebeurt via 
overschrijving, zie gegevens hieronder.  

 
22 oktober 2021  DAG VAN DE JEUGDBEWEGING, trek je uniform aan en ga 

als een trotse Chiro chick naar school en toon aan 
iedereen wat voor een leuke jeugdbeweging wij zijn!  

 
20 november 2021   OUDERSFEEST, we verzamelen om 16u45 in het SGI om de 

liedjes in te oefenen. Erna trekken we naar de kerk waar het 
nieuwe jaar wordt afgetrapt en onze nieuwe leidsters 
officieel hun Chiro koord krijgen. Na de mis gaan we weer 
naar het SGI waar er voornamelijk kaas en wijn wordt 
geserveerd terwijl we naar de foto’s van het voorbije bivak 
kijken.  

 
5-6 maart 2022 CHIRORESTAURANT, kom jullie buikjes rond eten in de kring 
 
3 april 2022  PAASEIEREN RAPEN, het is geen Chiro maar je kan wel 

samen met de leidsters paaseitjes komen rapen!  
 
11-21 juli 2022 BIVAK (Prutsen komen vanaf 15 juli)   
 
 
 
OPGELET! 
 
Het bivak duurt 10 dagen (6 voor de prutsen), er worden geen uitzonderingen 

gemaakt i.v.m. later toekomen of vroeger vertrekken! 
 
 
Hou de facebookpagina en de website in het oog voor data briefjes en extra info!  
Facebook: Chiromeisjes KODB 
Website: https://chiromeisjeskodb.be/ 
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OCL 
 
Liefste Frauke,   
Frauke, OEI WAT ZEGGEN WE NU, Frakke natuurlijk! Je was een topleidster 
in hart en nieren en stond voor alles en iedereen klaar. Wij kunnen van 
jouw inzet heel veel leren, want jaja, Frakke stond er elke keer! Een feestje 
sloeg je ook nooit af, want amai, die dansskills! De artiesten van So You 
Think You Can Dance waren er niks tegen! Natuuuuurlijk gaan we jou 
nog vaak zien op de Chiro, in De Kring of in Den Toren, dus je hoeft geen 
schrik te hebben om ons ‘kwijt te spelen’. Allerliefste bomma Frakke, 
bedankt voor alles dat je verwezenlijkt hebt en we gaan jou kei kei 
keihard missen! Blij dat de Chiro van KODB jouw tweede thuis was!  
 
Liefste Janne,   
Ons Janne, een échte levensgenieter! Op elk evenement stond jij paraat 
en dat zonder geklaag en gezaag! Niks was voor jou te veel en je nam 
er vorig jaar dan ook nog eens graag de taak hoofdleiding bij! Een 
topleidster die zowel door medeleiding en leden heel hard gemist zal 
worden. Als de Chiro (nog maar eens) opgekuist moest worden, 
gebeurde dit altijd in stijl en met veel plezier door jouw muziek. Een 
muziekkenner kunnen we jou dus wel degelijk noemen! Je was ook de 
perfecte persoon om mee te praten als er eens iets scheelde. We komen 
elkaar zeker en vast nog tegen op de Chiro, in Den Toren of in Gent, 
ambiance verzekerd, dat is wel bekend!  
 
Liefste Loe,   
Een superlieve leidster die staat te dansen op alle schijven en goed kan 
acteren als metamorfose! De Prutskes gaan denk ik toch wel even 
moeten wennen als ze jou niet voor het derde jaar op rij hebben, want 
een betere leidster konden ze zich niet wensen! Een genieter op elk vlak 
en de vriendin van iedere leidster! 2 jaar hoofdleiding zijn is niet niks en 
daar zijn wij jou dan ook enorm dankbaar voor! Wij en de Chiro hebben 
heel wat te danken aan jou en dit niet alleen op vlak van 
verantwoordelijkheid en paraat staan, maar ook op vlak van sfeer en 
ambiance maken! Allerliefste Loe, we gaan jou heeeeeeel hard missen! 
 

Liefste Marte,   
Waar zullen we eens starten? Leidster zijn van de Prutskes was op jouw lijf 
geschreven! Zo’n lieve en leuke leidster wou toch iedereen? Een 
topleidster met een luisterend oor en goede raad, die stond voor 
iedereen paraat! Als er gewerkt moest worden stond je nooit stil en was 
je altijd bezig. Een leuke en aanstekelijke lach was op onze Chiro ook 
altijd te horen als jij in de buurt was. Veel geluk in Antwerpen als 
vroedvrouw in spé. We komen elkaar sowieso nog eens tegen en als het 
eens wat te druk is met de studies, no worries, dan nemen wij allemaal 
gewoon de trein naar Antwerpen om jou te zien!  
Liefste Marte, we gaan je zo ontzettend hard missen!  
 
Als je ’t mij vroeg: Chiro! 
Allerliefste OCL, wij gaan jullie zo ontzettend hard missen! 
 
XOXO  
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KOOKIES EETFESTIJNEN 
 

Wat is een Chiro zonder eetfestijnen? Wat is een eetfestijn zonder 
lekker eten? En al dit lekkers maken wij natuurlijk niet zelf, hiervoor 
kunnen we rekenen op een goed geolied team en een keuken vol 
plezier. Jaar in jaar uit staan zij te zwoegen en te zweten boven de 
kookpotten om u te verwennen met heerlijke maaltijden om uw 
vingers bij af te likken. Zonder deze positivo’s zouden onze 
eetfestijnen in de (slechte) soep draaien.  

Daarom:  

Hilde, Saar, Laura, Line, Koen, Dirk, Peter, Erwin, Machteld, Kaat, 
Peter, Reinhilde, Thomas, Jan, Jonathan, Nele, Top, Michiel, Cato, 
Leila, Lotte, Marjan, Sophie en Laura  

 

D.A.N.K.U → Dank u!!! 

M.E.R.C.I → Merci !!! 

B.R.A.V.O → Bravo !!! 
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ONZE KOOKIES 
 
Invulverhaal 
 
Allerliefste kookies,  
Ook dit jaar waren jullie weer van de partij en dat maakte ons ontzettend .... 
(EMOTIE)  
 
Zonder jullie zouden we niet weten wat te doen, want ..... (WERKWOORD) 
kunnen jullie gewoonweg als de beste!  
 
Met .... (SOORT DRANK) en .... (SOORT ETEN) waren onze 6 groepen altijd blij!  
 
Zelfs de jongste groepen aten door jullie .... (VIES ETEN) met heel veel plezier 
op!  
 
Jammer genoeg komt aan het ... (BIJVOEGLIJK NAAMWOORD) bivak, ook een 
einde.  
 
Dan moeten we onze kookies weer voor .... (GETAL) dagen missen.  
 
We kijken al uit naar het bivak van .... (GETAL BOVEN DE 2021), want hopelijk 
komen jullie dan ook nog gezellig mee!  
 
Bedankt voor alles en hopelijk tot snel!  
 
WE LOVE YOU KOOKIES, WE DO! 
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BIVAK 2021 
 
“Leven op het ritme van de wind en van de zon, zingen op de melodie van 
bos en beek en bron. Slapen met getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw we waren op bivak!” 
 
Dit jaar waren we te gast in het magische Pelt. De jongste groepen werden 
gebracht met de auto terwijl de drie oudste groepen moedig met de fiets 
richting Pelt kwamen. De valiezen werden uitgeladen en de tenten werden 
opgezet, ons bivak kon beginnen!  
 
De eerste dagen hadden we niet zo’n goed weer, maar dat hield ons niet 
tegen om leuke activiteiten te doen! Gelukkig voorspeldde onze vriend Frank 
Deboosere nadien beter weer en dan was het ‘vollenbak’ genieten! 
 
10 dagen lang spelen, ons amuseren, zot doen, lachen, gieren en af en toe 
eens schuilen voor de regen. Aangezien er nog steeds één of ander virus in het 
land is, verliep het kamp een beetje anders dan andere jaren, maar het was 
ook dit jaar een fantastisch kamp om nooit meer te vergeten.  
 
Ons bivak konden we weer afsluiten met een kampvuur. En wat voor één! Het 
was er één in een soort van kleine ‘arena’.  
 
Na het fijne, maar ietwat andere bivak, zijn we klaar voor het volgende! 
Disney-op-den-Bos over and out! 
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CHIROWEEKEND 2021 
 
Beste leden, ouders en feestvierders,  

 

Dit jaar was er geen gewoon Chiroweekend, maar wel een pop-up bar! 3 
dagen lang genieten van heerlijke drankjes, lekkere hapjes en geweldige 
muziek! Af en toe hadden we wel eens een flinke bui over ons heen gekregen, 
maar door een paar keer de regendans te dansen, kwam de zon dan toch 
weer piepen! We willen iedereen bedanken die langsgekomen is om te 
genieten en onze Chiro te steunen. Verder bedanken wij ook graag onze 
sponsors, zonder hen zou het er helemaal anders hebben uitgezien! Tot 
volgend jaar voor weer een knaller van een editie!  
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VERBOUWINGEN NELEDAL 
 

Beste leden, ouders, sympathisanten  

De laatste jaren hebben onze lokalen een metamorfose ondergaan. Alleen 
was dit nooit gelukt. Dit alles hebben we te danken aan de vrijwilligers die hun 
vrije tijd opgaven om onze lokalen om te toveren. Het resultaat mag er zeker 
zijn: een nieuwe keuken, een nieuw sanitair blok, nieuwe lokalen voor elke 
afdeling, een nieuw leidingskot. Dankzij hen kunnen we nu onze lokalen 
verhuren, zelfs als bivakplaats.  

Voor meer info over de verbouwingen of de verhuur van de lokalen kan je altijd 
contact opnemen met een leidster, surfen naar onze website Chiromeisjes 
KODB of onze facebookpagina (Chiromeisjes KODB).  

Maar zij zijn niet de enige vrijwilligers die we willen bedanken. Zoals ieder jaar 
wordt onze bagage naar de kampplaats gebracht met een vrachtwagen. Dit 
jaar hadden we echter een nieuwe chauffeur. We waren super tevreden, dus 
Luc je bent volgend jaar terug meer dan welkom. Hartelijk bedankt om dit te 
willen doen.  
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NOG EEN WOORDJE VAN DE LEIDING VOOR… 
 
DE PRUTSKES 
 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? 
Nee dat is het niet! Het zijn de 
geweldige prutsen! En daar zijn wij, 
jullie leiding, heel blij mee! We gaan er 
een superleuk jaar van maken en 
vliegen er alvast in! Vliegen jullie 
mee?  
 
Oh ja, we hebben ook nog een 
origami vormpje hiernaast uitgelegd, 
weet jij wat het is? Haal je 
vouwkunsten al maar boven. 
 
Te moeilijk? Vraag aan je mama, 
papa, opa, oma, broer, zus, … om 
mee te helpen vouwen, succes! Je 
kan het ook opzoeken op youtube. 
Als je origami figuurtje gelukt is, mag 
je het gerust meenemen naar de 
Chiro en dan hangen we ze op in het 
prutsenlokaal! 
 
Dikke kussen van jullie mega leiding 
 

  Femke Kelly Jytte Dorien 
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DE SPEELCLUB 
 
Heyy liefste Speelclubbers!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopelijk hebben jullie zin in een mega fantastisch buitengewoon Chirojaar, 
want wij alleszins wel "#$% Om ons team te versterken zoeken we nog leden die 
samen met ons knotsgekke dingen willen doen, volg het doolhof en wie weet 
word jij het wel!! 
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DE KWIKS 
 
Hallo liefste kwikkies,  
Wij, Kaat, Bo, An-Sofie en Marie hebben enorm veel zin in een nieuw chirojaar met 
jullie!! We kijken uit naar een jaar met een hele drukke planning…  
 

- veel plezier maken  
- Gieren en schateren  
- Herinneringen voor het leven  
- Veeeeel spelletjes spelen  
- Nieuwe vrienden maken  
- …  

Kortom, geen tijd om je te vervelen!! 
Zet je Groenen bril maar op, om je 
rakwisnoet te zien!   
We got the Sunday feelings/vibes!!  
 
Tot snel,  
Xoxo jullie leiding!  
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DE TIPPERS 
 
Hello rode grieten, 
 
Wij zijn op zoek naar stoere, enthousiaste, elegante, avontuurlijke, knotsgekke meiden 
die klaar zijn voor een bangelijk Chirojaar. 
 
Eerst en vooral zullen we nog wat werk moeten maken van jullie liefdesleven want met 
dieumerci en sacha gaan we er niet geraken ;) 
 
Vervolgens zullen we jullie dans skills nog wat op punt moeten stellen zodat jullie de 
gekste moves op de dansvloer kunnen droppen. 
 
Tot slot gaan we ook op zoek naar een nieuwe frituur waarbij we niet online moeten 
bestellen ;)) 
 
Wij hebben er mega veel zin in. 
 
Xoxo jullie leidsters xoxo 
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DE TIPTIENS 
 
Dag liefste tiptiens! 
 
Zijn jullie klaar voor jullie bangelijkste Chirojaar ooit?  
 
Nu denken jullie wel, wat kunnen we nu verwachten van z’n bangelijk jaar? 
Hier is een lijstje waar jullie allemaal naar kunnen uitkijken. 
 

• Epische zondagen 
• Zotste herinneringen 
• Crazy uitstappen 
• Flappeee (zoals ons heerlijk frietkot) 
• #Meetings 
• De gekste spelletjes 
• Kei bangelijk weekend 
• …  
 

(vul zelf maar aan en we proberen ze te verwezenlijken ;)) 
 
Wij kijken er al superhard naar uit! Hopelijk jullie ook? 
 
Kusjes, 
Jetske, Jackie en Mina 
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DE ASPIRANTEN 
 

 
 
 
Dag beste Aspi’s  
 
Misschien wisten jullie het al, of misschien wisten jullie het nog niet maar jullie 
twee kersverse leidsters zijn gigantische grote fan van Mamma Mia!  
En hopelijk jullie ook (of nog niet dat is ook helemaal geen probleem). Wij 
stomen jullie dan wel klaar om de beste billen schuddende Griekse 
danseressen te worden van Kapelle op omstreken. Ook zullen wij jullie 
nachtegalenstemmen trainen om de beste ABBA schijven mee te kunnen 
zingen!!  
 
Wij hebben alvast zin in heel veel thema – avonden, een gekke leefweek, 
olijfjes en feta eten en onze benen los te dansen op de beste ABBA-songs <3 
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SPELLETJES EN MOPJES 
 
  Breng Vonk naar de Chiro 

 

 

Hoe heet de vrouw van Messi?   Welk ijs kan niet smelten? 

       

 

 
Ken je de mop van de blinde timmerman? 
Die slaat echt nergens op. 

 

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf? 
De tandarts zegt “mondje open!” en de juf zegt “mondje dicht!” 

 

Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben een appelsien! 
Ik ben een appelsien!” Wat is het? 
Een mandarijntje met een dikke nek. 

 
 

Vorki Radijs 


