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VOORWOORD 
 
Liefste leden, ouders, sympathisanten,… 
 
 
Welkom bij het spetterende nieuwe chirojaar! Ook dit 
jaar staat de leidingsploeg er weer met volle goesting 
om de leden de leukste zondagen en gekste bivak ooit 
te geven. Met een heel deel nieuwe leidsters kunnen 
we er dit jaar weer een lap op geven.  
 
Het jaarthema dit jaar is Chirohiro’s! Want chirowerk is 
meer dan enkel spelletjes spelen. Een prutske die voor het eerst een toneeltje maakt. 
Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Leiding die Chiroweekend organiseren. De VZW 
die er altijd voor ons is en nog zoveel meer Chirohiro’s. Elke Chirodag opnieuw geven 
we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. 
In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit jaar 
gaan we die zoektocht allemaal samen aan! 
 
We vliegen er weer in. 
Tot zondag! <3  
 
Elien, Emma, Jetske, Jitse, Kaat, Trees, Anse, Femke, Hanne, Laura, Liese, Marie, 
Babette, Brontë, Jana, Kato, Loran, Lotte, Hanne, Jana, Jutta, Kaat, Nel, Bo, 
Ine, Jytte, Louise, An-Sofie, Dorien & Kelly 
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EEN ZONDAGNAMIDDAG 
 
Een  zondagnamiddag  start  voor iedereen om 14u30. 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! Snoep, chips en andere ongezonde snacks zijn niet toegelaten.  
 
Tegelijkertijd kunnen ze genieten van een drankje. De leiding zorgt zelf voor drank. In 
de  Chiro  is  cola, Fanta, Sprite, ice tea, 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  en zelf  hun  drankje  te  voorzien. Dit  is  zeker  
geen verplichting als het 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 iets dergelijks. 
 
 
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  
10  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 

Blauwe t-shirt van de Chiro 10 euro 
  

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

en dit VOOR 16 oktober 2022 
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DE LEIDING 
 
PRUTSKES 

 
 
 
 
 
 
 
SPEELCLUB 

 
 
 
 
 
 
 
KWIKS 

 
 

 
  

Prutsenleidingkodb@gmail.com 
 

Speelclubleidingkodb@gmail.com 
 

Kwiksleidingkodb@gmail.com 
 

Elien Van Humbeeck 
Emma Van den Eede 
Jetske Keuleers 
Jitse Van Crombruggen 
Kaat Delefortrie 
Trees Lootens 

0468/19.81.14 
0468/34.93.35 
0477/24.57.87 
0472/19.52.96 
0468/22.33.85 
0477/03.81.26 

Anse Gillisjans 
Femke Van Praet 
Hanne Prikken 
Laura Peleman 
Liese Clerbout 
Marie Clymans 

Babette Vandewalle 
Brontë Van den Broeck 
Jana Huys 
Kato Clymans 
Loran De Potter 
Lotte Lescrauwaet 

Kwiksleidingkodb@gmail.com 
 

0468/31.74.48 
0468/32.86.21 
0468/31.90.34 
0468/11.46.47 
0468/30.07.48 
0498/78.70.26 

0493/45.50.52 
0472/69.38.39 
0472/98.33.14 
0477/70.53.44 
0473/74.43.39 
0477/04.24.32 
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TIPPERS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TIPTIENS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ASPIRANTEN 

 
 
 
 
 
 

  

Tippersleidingkodb@gmail.com 
 

Tiptiensleidingkodb@gmail.com 
 

Hanne Plaskie 
Jana Van den Broeck 
Jutta Van Buggenhout 
Kaat Lootens 
Nel Van Nieuwenhove 

Bo Van Nieuwenhove 
Ine Ulrichts 
Jytte De Maeyer 
Louise Van den Sande 

0496/22.44.57 
0474/21.33.42 
0470/03.45.59 
0479/63.74.44 

An-Sofie Van Cauwenbergh 
Dorien Van der Linden 
Kelly Bornbergen 

0490/43.19.94 
0476/01.98.69 
0471/39.10.97 

Aspileidingkodb@gmail.com 
 

0472/43.14.81 
0493/50.63.52 
0468/29.59.99 
0477/03.82.03 
0492/50.27.44 
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HOOFDLEIDING 
 
 
 
 
 

 
 
Brontë Van den Broeck 
Ine Ulrichts 
Jutta Van Buggenhout 
 
  

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

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

 
9 oktober 2022   INSCHRIJVINGEN, vanaf 18u voor de leden van drie jongsten 

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

 
8 oktober 2022  SPAGHETTISLAG, iedereen kan terecht bij ons op de Chiro 

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

 
16 oktober 2022   INSCHRIJVINGEN, vanaf 18u voor de leden van drie jongsten 

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

 
21 oktober 2022  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!  

 
19 november 2022   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.  

 
11 – 12 maart 2023 CHIRORESTAURANT, kom jullie buikjes rond eten in de kring 
 
9 april 2023  PAASEIEREN RAPEN, het is geen Chiro maar je kan wel 

samen met de leidsters paaseitjes komen rapen!  
 
21 – 31 juli 2023 BIVAK (Prutsen komen vanaf 25 juli)   
 
3 – 4 augustus 2023             CHIROWEEKEND 2023 
 
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 Lotte  
Waar moeten we beginnen? Een geniale griet zoals jij, 
daar was iedereen op aan het wachten. Misschien ben 
je ‘maar’ 1 jaar leiding geweest, maar WOW! Wat een 
TOPJAAR! Zonder jou zou het toch niet hetzelfde geweest 
zijn. Iedereen moet een Lotte in zijn of haar leidingsploeg 
gehad hebben, want het maakt alles echt 10 keer beter! 
Elke keer als je toekwam op de Chiro bracht je een 
wervelwind aan vreugde en enthousiasme mee. Wat je 
ook met veel enthousiasme kan nadoen, is een (stervende?) zeehond. Dat was 
toch een imitatie om ‘u’ tegen te zeggen ze! Als er eens een goei feestje in de 
buurt was, was je ook de eerste om op de dansvloer al jouw dansskills te 
showen. We zij er zeker van dat jij de tippers een jaar gegeven hebt dat ze 
nooit gaan vergeten. En niet alleen de leden, maar ook de leidingsploeg heeft 
genoten met jou erbij! Een toffe griet met het hart en de tong op de juiste 
plaats! Liefste Lotte, we gaan jou zoooooooo hard missen! 
 
 
Liefste Mina 
Van je allereerste bivak als pruts tot 3 jaar leiding zijn, dat 
is niet niks! Chiro was voor jou geen hobby, maar een 
levensstijl. Een topleidster die door zowel medeleiding en 
leden heel hard gemist zal worden. Voor een goei 
babbelke groot of klein, moest je nooit ver zijn. Mina was 
altijd wel in de buurt. En als dat niet zo was, dan kwam ze 
wel als een echte Speedy Gonzalez af met de elektrische 
fiets. Een goei feestje daar zei je ook nooit ‘nee’ tegen. 
Mina was altijd wel ergens te vinden op, naast, onder of tussen de dansvloer. 
Oh ja, voor we het bijna vergete! Die gastvrijheid: geniaal! Voor een 
zwembadfeestje wisten we meteen waar we terecht konden, alleen jammer 
van dat ‘ooooh zo verre’ fietsen. Maar ja, wij zijn niet zo sportief om elke zondag 
van Nieuwenrode naar de Chiro te komen. Als er nog eens een vol glas vastzit 
in de loungekes, ben je de eerste die wij bellen om het te komen redden (lees: 
opdrinken). Veel plezier, veel succes en veel goeie feestjes gewenst daar in die 
prachtstudio in het mooie Gent! Liefst Mina, we gaan jou ontzettend hard 
missen! 
 
Denk maar niet dat jullie nu van ons van af zijn! Chiro-evenementen genoeg 
om het varken te komen uithangen! "#$% Wij bedienen jullie graag! 
 
Als je ’t mij vroeg: Chiro! 
Allerliefste OCL, allerliefste Lotte en Mina, wij gaan jullie zo 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 
Dit jaar was het thema ‘1880 Aus Tirol’ en met dit thema hebben onze kookies 
zich ook eens volledig laten gaan in de keuken. Om hun kennis toch nog eens 
te dubbelchecken, staan hieronder enkele gerechten die wel eens gegeten 
worden in Tirol. Aan hun om de juiste gerechten er uit te halen. 
� Paella 
� Apfelstrudel 
� Taco’s 
� Speckplatte 
� Pasta pesto 
� Spaghetti 
� Goulashsuppe 
� Pizza 
� Schnitzel 
� Bratwurst 
� Croque monsieur 
� Germknödel 
� Balletjes in tomatensaus 
� Tiroler Gröstl 
� Tajine 
� Lutefisk 
� Käsespätzle 
� Kaiserschmarrn 
� Currywurst mit pommes 

Waarom testen we dit eigenlijk nog? Onze kookies zouden zonder probleem 
een geweldig restaurant kunnen openen met lokale gerechten uit het mooie 
Tirol, daar zijn wij 200% zeker van! 
Het was weer een jaar om nooit te vergeten. Onze buikjes kunnen nu al niet 
meer wachten tot het volgende bivak! 
Liefste kookies: D-A-N-K-U, DANKU! 
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BIVAK 2022 
“Ich bin so schön, Ich bin so doll, Ich bin Anton aus Tirol!“ 
Dit jaar waren we te gast in het ‘besneeuwde’ Maaseik. De jongste groepen 
werden gebracht met de skilift (lees: auto) terwijl de drie oudste groepen met 
de ski’s (lees: fiets) richting Maaseik kwamen. De camion werd uitgeladen en 
de tenten werden opgezet, ons bivak kon weer beginnen! Dit jaar waren we 
op kamp wanneer de temperaturen heel erg hoog opliepen. Gelukkig had de 
leiding het nodige materiaal voorzien zodat we toch op tijd verkoeling konden 
zoeken.  
10 dagen lang spelen, ons amuseren, zot doen, lachen, gieren, lekker eten en 
af en toe eens onder de tuinslang gaan staan. Er is toch niets beter dan dat? 
We konden ook eindelijk weer op kamp gaan zonder rekening te moeten 
houden met bubbels wat het bivakgevoel weer zoveel beter maakte. Het was 
een fantastisch kamp om nooit meer te vergeten. Ons bivak konden we 
jammer genoeg niet afsluiten met een kampvuur door de hitte, maar de aspi’s 
hadden gelukkig een prachtig kamplicht voorzien. Na het fijne, maar wel heel 
warme bivak, zijn we klaar voor het volgende! ‘1880 Aus Tirol’ over and out! 
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CHIROWEEKEND 2022 
 
Beste ouders, vrienden, vriendinnen, feestvierders en leden, 
 
Afgelopen zomer organiseerde we na enkele jaren wachten, eindelijk weer 
een normaal Chiroweekend. Dat dit een bangelijke goede editie was hoef ik 
jullie natuurlijk niet te vertellen toch? Denk je nu “hmm ik mis het al”? Geen 
nood! 
 
Want ook dit jaar organiseren we weer een bangelijke editie van dit zalige 
weekend! 
 
Heb je zin om je dansbenen nog eens los te zwieren? Te genieten van een 
mooie fietstocht om daarna van de heerlijke BBQ te smullen? Of gewoon een 
drankje te drinken en te genieten van enkele zalige concertjes? 
 
Dit kan allemaal op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus op het Neledal! Hierover 
later meer info 
 
Groetjes, 
De jongens- en meisjesleiding.  
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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 
Liefste Prutskes 
Aan iedereen die net nieuw is in de chiro: WELKOM! Aan iedereen die al een jaartje in 
de chiro zit: ook WELKOM! Dit jaar wordt hopelijk een spetterend, cool, avontuurlijk, 
grensverleggend en liefdevol chirojaar! Daar zullen wij, jullie leiding, alles aandoen.  
Laten we ons eerst even voorstellen. 
Ik ben Trees. Ik ben 20 jaar en dit is mijn 3de jaar als chiroleidster. Ik heb een tweelingzus 
Kaat, zij is leidster van de tippers. Mijn hobby’s zijn lezen, skiën, reizen en natuurlijk chiro.  
Ik ben Emma. Ik word bijna 18 jaar en dit is mijn allereerste jaar leiding. Mijn hobby’s 
zijn bakken, lezen, knutselen, babbelen en chiro! Ik heb één jongere broer, hij zit in de 
jongenschiro (eihh jongens!). Mijn geheime talent is dat ik tegen kietelen kan! 
Ik ben Elien. Ik ben 18 jaar en dit is mijn 2e jaar als chiroleidster. Mijn hobby’s zijn dansen, 
zwemmen in de zee en naar de chiro gaan natuurlijk! Mijn talent is dat ik kei lekkere 
koekjes kan bakken.  
Ik ben Jitse. Ik ben 18 jaar en dit is mijn eerste jaartje leiding! Ik heb nog een jonger 
zusje Fiebe, die in de tippers zit. Mijn hobby's zijn volleybal, wandelen, een film kijken 
maar mijn allerleukste hobby is natuurlijk chiro!!! 
Ik ben Jetske. Ik ben 20 jaar en dit is mijn 3de jaar als chiroleidster. In mijn tijd ga ik 
heeeeel graag naar de chiro! Maar ook heb ik nog enkele andere hobby’s zoals 
dansen en skiën. Mijn lievelingseten is groene macaroni die we elk jaar opnieuw op 
bivak krijgen hmmmm, ik kijk er al naar uit!! 
Ik ben Kaat. Ik ben 18 jaar en ook ik ben voor het eerst leiding dit jaar! Mijn zus Nell zit 
in de aspiranten en mijn hobby’s zijn hockey, genieten van het zonnetje en chiro! Mijn 
lievelingskleur is roos! 
Wij willen jou natuurlijk ook graag leren kennen en vooral je grappige, wilde en 
creatieve kant, want dat is CHIRO! Daarom zijn we heel benieuwd hoe volgens jou het 
perfecte chiro-uniform eruit zou moeten zien. Leef je uit op het topmodel op de 
volgende bladzijde en laat ons zeker zien hoe het chiro-uniform van je dromen 
eruitziet!  
Veel tekenplezier, kusjes 
De prutsenleiding Kaat, Jitse, Emma, Trees, Elien en Jetske 
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DE SPEELCLUB 
 
Dag liefste speelclub! 
 
Hebben jullie ook zoveel zin in een nieuw Chirojaar als wij? Hopelijk wel, want 
samen maken we er een te gek jaar van, met natuurlijk een spetterend bivak 
van maar liefst 10 dagen!!! Een jaar vol plezier, nieuwe vrienden, leuke 
spelletjes en nog zoveel meer! 

pelen tot we er bij neervallen 

ret maken voor 100 

 lkaar mega goed leren kennen 

 lke zondag blij zijn je chirovriendinnen terug te zien 

 iefdesbrieven schrijven voor de jongens 

 razy ladies worden 

achen tot onze kaken pijn doen

 renlang gekke bekken trekken  

 ruintje de ezel te veel zingen  
 
 
 

 
xoxo jullie leiding 

Liese, Femke, Anse, Marie, Jackie en Hanne 
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DE KWIKS 
 
Hallo, gekke groene meiden 
Wij kunnen niet beschrijven hoe veel zin wij hebben in dit chirojaar. 
Daarom hebben wij een variant gemaakt op het liedje ‘Het is over’ van like 
me om te tonen hoe klaar wij voor jullie zijn !! 
 

   Wij willen jullie even nog wat kwijt  
Vorig jaar was een wonderlijke tijd 
Maar een nieuw chirojaar is daar 
En wij staan nu voor jullie klaar! 

 
Wij hebben alles geprobeerd 
Veel vergaderd, veel geleerd 
En na een hele lange strijd 
Is groen onze kleur, nu voor altijd! 

 
’t gaat van start, het is aan, het begint 
Een bangelijk chirojaar komt eraan 
Doe je rok maar aan, want wij gaan er tegen aan 
Maak je klaar, maak je vuil, doe eens gek 
Zet je groene bril maar op 
Wij hebben er veel zin in 
En jullie waarschijnlijk nog meer! 

 
Kusjes,  
Bronnie, Huys, Bettie, Loran, Lotte en Kittekato 😊 
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DE TIPPERS 
 
Heyhoy mega coole Tippers!!!!  
 
Wij hebben alvast megaaa veel zin in het komende jaar, en wij zien het kei 
hard zitten. Hopelijk jullie ook?  
 
Hier hebben wij nog een paar to do's die we zeker moeten afvinken voor we 
op de 10 leukste dagen van het jaar vertrekken!  
 
1. Jullie poepen al trainen voor de fietstocht (#koopaleenfietsbroek)  
2. Het dopje van het flesje kunnen aftrekken via de bak voor als we de 
aftrekker kwijt zijn  
3. Jullie beste dancemoves bovenhalen voor de kampdans  
4. Het tipperslied vanbuiten leren zodat we iedereen kunnen verbazen met 
onze zangtalenten aan tafel  
5. Probeer al maar eens een tent op te zetten in jullie tuin als voorbereiding  
6. Een liefje scoren zodat we op kamp veel liefdesbrieven kunnen ontvangen 
van jullie lovers  
7. Een topverkoopactie organiseren zodat we zotte activiteiten kunnen doen 
op kamp 
8. De perfecte groepsfoto maken voor het mooiste postkaartje  
 
 

 
 
Heel veel kusjes xxx Kaat, Nel, Hanne, Jana en Jutta  
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DE TIPTIENS 
 
Hey Girlies! 
 
Wij zijn er klaar voor om jullie een mega spetterend jaar te geven! Hopelijk 
jullie ook. We gaan jullie gekste dromen proberen waar maken. Maaaar voor 
we van start gaan moeten we elkaar nog een beetje beter leren kennen. 
Hieronder staan dus enkele gekke weetjes over jullie spiksplinternieuwe 
leidsters. Gaan jullie de gekste weetjes aan jullie gekste leidsters kunnen 
linken? Je krijgt er eentje al cadeau!  
 

Who is more likely to… ? 
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DE ASPIRANTEN 
Aspiranteuuuuuuuuuuuun!!!! 
Wij zijn mega fantastisch blij dat wij jullie leiding zijn dit jaar en daarom 
hebben wij speciaal voor jullie nog eens de ‘memes’ van onder het stof 
gehaald. 

   

   

   

Wij hebben er zo veel zin in! 

XOXO            
Anso, Doddi en Kelly G        scan mij: 
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SPELLETJES EN MOPJES 
 
  
Los de rebus op. 

  

Vind jij alle woorden? 
Mopjes! 
 
Wie is de properste 
superheld? 
 
 
 
Wat zegt een smurf 
als hij tegen een 
boom botst? 

Oh nee alweer een 
blauwe plek 

 
 
Er zit een man op de 
bus te wachten. 
Zegt de 
buschauffeur: 'Hé!! 
Kom er eens af!' 

Badman 


