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Voorwoord 
	  

Beste ouders, Chirosympathisanten en liefste Chiromeisjes 

Na een gezellige kerstvakantie, Nieuwjaar en al de ontzettend toffe zondagen 
komt het einde jammer genoeg steeds dichterbij. Maar wees niet getreurd want 
we maken van de 12 laatste zondagen nog een mega groot feest! J 
Hou die zomer kleren dus nog maar in uw kast en laten we samen genieten van 
de gezellige winter zondagen en de lente die aankomt. Klaar om er nog het 
beste van te maken? Wij zeker en vast wel! 
De leiding begint alvast al met het voorbereidend werk voor het kamp zodat 
alles daar goed verloopt en het weer eens een onvergetelijk kamp wordt. 

Voor informatie kunt u steeds terecht bij de leiding of op onze website 
www.chirosavio.be of via de Facebookgroep “Chiro Savio Official”. Zo kunnen 
jullie geüpdatet blijven doorheen het jaar. 

Wat jullie echt willen is de artikels lezen, toch? Dus zullen we maar afronden en 
jullie de alsjemenou van februari laten ontdekken. 3, 2, 1 ...  en lezen maar. 

 

xx de leiding xx 
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Ribbelartikel 

Oh neen! 

Rani en Hanne wouden gaan kamperen in het bos. 

Maar omdat ze de weg niet wouden kwijt geraken in 

de terugweg, hadden ze broodkruimels achter gelaten. 

Rani en Hanne waren in slaap gevallen in het bos. De 

volgende ochtend wouden ze terugkeren, maar de 

broodkruimels waren weg!  

Kan jij ons helpen om hen terug op de chiro te krijgen? 
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Als je de weg gevonden hebt, draai dan je blad om! 
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Super goed gedaan meisjes! 

Vele kusjes, 

Jullie prinsessen Hanne & Rani 
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Speelclubartikel 
	  

Hey hoi allemaal!  

Het is weer een tijdje geleden door die examens en kerstvakantie 
maar we zijn weer helemaal klaar om te knallen! We hebben al heel 
veel gedaan dit chirojaar maar er komen nog een heleboel andere 
supercoole dingen aan!  

S uperleuke zondagen met de meest geweldige groep van de hele 
chiro (dat zijn jullie dus!)  

P aas - je -rot, een zondag wanneer we naar de westrand gaan en 
allemaal leuke activiteiten doen   

E laba, jullie zijn echt kei tof!  

E en speciale zondag waarbij jullie samenspeelden met de 
jongens, wat jullie stiekem toch wel heel leuk vonden.  

L eerrijk weekend vol met wetenschap en wiskunde. (Mopje, wij 
gaan feesten als echte beesten)  

C oole speeclubmeisjes die supergraag plezier maken en niet 
bang zijn voor een beetje avontuur  

L ang verwacht kamp, nog maar 165 dagen en dan is het 10 dagen 
losgaan! Wij hebben hier alvast heel veel zin in en zijn al aan het 
denken voor leuke ideetjes.  

U niek jaar met de twee leukste leiding van heel de wereld (beetje 
stoefen mag ook ;) )   

B erenknuffels die jullie ons elke zondag bezorgen en waardoor 
ons hartje toch wel een beetje smelt  
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Ziezo, ons artikel sluiten we hier af! We love you all  

Kusjes, knuffels en lekjes Ins en Rox  
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Kwikkenartikel 
Lieve lieve kwikjes 
 
 
Hopelijk hebben jullie goed genoten van jullie kerstvakantie en waren de 
cadeautjes tof! 
En raad eens wat we bijna gaan doen?? ONS ZALIG WEEKEND KOMT ERAAN.  
Hoe, waar & wanneer laten we jullie zo snel mogelijk weten als we gedaan 
hebben met deze moeilijke taak helemaal te regelen!  
 
Wij vinden het tot nu toe al super leuk en zijn echt blij dat we jullie gekozen 
hebben. Team Kwiks = het beste team 
Kom nadien zeker elke zondag (dat je kan (dus hopelijk allemaal)) mee 
plezier maken en nog een betere band creëren. 
We zitten met allemaal verschillende zieltjes in de groep, eens zien of jullie 
elkaar wel goed kennen. 

	  

	  

	  	  	  Horizontaal	   	   	  
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Inschrijvingen  
Niet vergeten!  

Gelieve €40 euro te storten op het rekeningnummer BE89 0010 7676 6785, met 
vermelding van de naam van je dochter en afdeling.  

Wij hebben gemerkt dat het inschrijvingsgeld van heel wat kinderen nog niet 
betaald is. Dit is wel erg belangrijk. Van zodra deze overschrijving in orde is, 
kunnen wij uw dochter voor dit jaar verzekeren. Aangezien er nog veel leden 
niet hebben betaald is hier een overzicht wie nog niet in orde is. 

Ribbels: 
• Marie Miclotte 
• Iris Vanderperren 
• Lio Van Overberghe 
• Mona Van Overberghe 
• Roudayna Ouald-Abdelkarim 
 
Speelclub: 
• Evy De Proft 

 
Kwikken: 
• Ajana De Rybel 

 
Tippers: 
• Luna Parys 
• Marie-Claire Nguessi 
• Vicky De Proft 
• Manon Ryckerbosch 

 
Aspi's: 
Jutta Kempeneer  

Graag wouden wij ook nog vragen om voor alle kinderen die niet mee waren op 
kamp in 2016 toch de medische fiche in te vullen via 
www.chirosavio.be/MedischeFiche  

Op die manier kunnen wij ook tijdens het jaar rekening houden met allergieën 
en/of belangrijke aandachtspunten.  

Bedankt 
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Koeken en dranken 
 

 

 

	  

Het tweede semester is van start gegaan. Ook nu vragen wij om €7 te betalen 

voor drank en koeken. Dit bedrag kan cash betaald worden aan de leiding of u 

kan dit storten op het rekeningnummer BE89 0010 7676 6785, met vermelding 

van de naam van je dochter en afdeling.  

Ouders die reeds €14 betaald hebben bij de start van het chiro-jaar, hoeven dit 

niet meer te betalen. Zij hebben reeds beide semesters betaald op die manier. 

Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen! 

 

Vriendelijke groetjes, 

De leiding xx 
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Flapjesactie 

	  

 

Liefste ouders, 

 

Van 6 februari tot en met 31 mei 2017 mogen jullie weer massaal flapjes 
sparen. Voor 10 gele flapjes krijg je 1 liter gratis Joyvalle of Appelsientje. 
Daarnaast sparen we ook mee voor potten speculaaspasta voor op kamp (om 
toch maar lekker te kunnen ontbijten). 

 
 

Daarom dus deze oproep : SPAAR MEE MET ONS ! 
 
 
Jullie kunnen de flapjes afgeven aan een leiding op een chirozondag. Je kan ze 
ook in de bus steken van de Chiro of bij een leiding naar keuze!   
 
Alvast bedankt,  
De leiding! 
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Verjaardagen 
Ribbels 

2 februari Jane De Bisschop 

25 februari Iris Vanderperren 

9 maart Fie Vandenplas 

 

Speelclub 

26 februari Hanne Troost 

11 maart Fiebe Eykenbos 

19 maart Anse Beeckmans 

24 maart Romane De Win 

31 maart Lotte Verset 

 

Kwiks 

5 februari Julie Bolleyn 

18 februari Roosje Asselman 

2 maart Pauline Geerts 

4 maart Emilie Decroos 

30 maart Aagje De Clerck 

 

Tippers 

6 februari Luna Parys 

12 maart Laura Sterckx 

20 maart Isabel Arblaster 
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Tiptiens 

/ 

 

Aspi’s 

6 februari Lore Soete 

8 februari Lara Vangoethem 

11 februari Catherine Arblaster 

27 februari Jutta Kempeneer 

28 februari Elien De Troy 

18 maart Bo Cuyvers 

30 maart Hendrikje Bettens 

 

Leiding 

11 maart Ine Van Der Heyden 

15 maart Roxanne Van der Perren 
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Kalender 
 
Maart  

Zaterdag 4/3: PAPIERSLAG  

Zondag 5/3: chiro  

Zondag 12/3: chiro  

Zondag 19/3: chiro  

Zondag 26/3: chiro  

31 maart - 2 april: TITO-, KETI- & ASPIGEWESTWEEKENDS  

April  

Zondag 2/4: chiro voor 3 jongste groepen  

Zondag 9/4: chiro  

Zondag 16/4: geen chiro (Pasen)  

Zondag 23/4: RIBBEL-, SPEELCLUB- & RAKWIGEWESTDAG chiro voor tippers, 
tiptiens en aspi's  

Zondag 30 april: chiro  

 

Mei  

Zondag 7/5: IN-SPELEN-OP  

Zaterdag 13/5: PAPIERSLAG  

Zondag 14/5: Savio feest  

Zondag 21/5: chiro  

Zondag 28/5: geen chiro (examens)  

Juni  

Tot en met 18/6 geen chiro  

Zondag 25/6: Groepsuitstap  

Juli  

Zondag 2/7: geen chiro  

Zaterdag 8/7: PAPIERSLAG  
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Zondag 16/7: geen chiro  

Zondag 23/7: geen chiro  

Zondag 30/7: geen chiro  

Augustus  

1-3 augustus: VOORKAMP  

4-14 augustus: KAMP  

Zondag 20/8: geen chiro 

Zondag 27/8: geen chiro  
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Zoekertjes 
	  

Lieve chirovrienden, 

Wij als chiro zijn op zoek naar een kast om ons keukengerei in op te 
bergen. De afmetingen zouden ongeveer 80*80*80 moeten zijn, dit is 
maar om u een idee te geven wat we min of meer zoeken. Indien u dit 
heeft of iemand kent aarzel dan niet om ons een seintje te geven. 

Groetjes 

De leiding 
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Tipperartikel 
Lieve boefertjes, 

Hier een kleine samenvatting over hoe jullie zijn 

 

Yama : gestoorde meid met fluffy haar 

Amber : onze dansende chick 

Cindy : enthousiast en behulpzaam meisje 

Fien : onze megafoon die haar mond niet kan houden 
(vinden we niet erg hoor) 

Isabel : staat altijd paraat voor de chiro 

Laura : onze competitieve winnaar 

Luna : we missen je!! 

Maëva : onze vis in het water…. Nee gewoon in de 
modder 

Marie-Claire : gekste meiske van de groep 

Margot : diegene die alles maar echt ALLES durft 

Nore : toch wel een super lieve meid 

Febe : de stalkster met ALTIJD nieuwe weetjes 

Jolien : meisje dat voor de juiste chiro heeft 
gekozen 

Vicky : schatje dat groter is dan haar leiding 

Emma : kleine meid met een groot hart 

 

Kortom : we vinden jullie stuk voor stuk geweldig en 
kijken uit naar de rest van het jaar!!!  

Veeeeeel kusjes van jullie fantastische leiding, 

 

Lara & Jenne 
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Tiptienartikel 
Allerliefste tiptiens, 
 
Speciaal voor jullie hebben we in deze Asjemenou een verhaaltje voor het 
slapengaan. We raden jullie aan dit verhaaltje heel aandachtig te lezen. Wie 
weet kan het jullie dit tiptienjaar nog iets opleveren (hint hint) ;) 
Geniet ervan en slaapzacht! 
 
 
Koning Kabbelmeer 
 
Weet jij hoe het komt dat het water in de zee in de winter koud is en in de 
zomer warm? Het is niet wat je denkt. Je denkt natuurlijk dat het komt omdat 
het in de winter koud is en in de zomer de zon schijnt die het water warm 
maakt. Nee, het is heel wat anders. Eigenlijk is het een groot geheim dus je mag 
het niet doorvertellen. Ergens op deze aardbol ligt een klein landje. Heel 
stiekem. Zo stiekem dat er niet eens een landkaart van bestaat. Ik zal je 
vertellen hoe dat landje heet; Waterstein (ssssssssssstt, niet doorvertellen 
hoor!).  

In Waterstein wonen hele bijzondere mensjes. De warmwaterketelmannetjes. Ze 
zijn eigenlijk net zo klein als kabouters alleen hebben ze geen puntmutsen maar 
groene badmutsen. Ze kunnen ook heel goed zwemmen. Dat is heel belangrijk 
want ze werken veel op het water. Maar ze werken alleen in de zomer. Nooit in 
de winter. In de winter vieren ze namelijk alleen maar feest. Dat is wel een 
beetje gek, of niet? De hele winter feest vieren? Maar ´s zomers werken ze heel 
hard en heel veel. Het werk dat ze ‘s zomers doen is nu eigenlijk het geheim 
waar ik het net over had. Ieder warmwaterketelmannetje heeft een vlotje. Dat 
vlotje is gemaakt van boomstammetjes en op die vlotjes staan kleine keteltjes. 
In die keteltjes maken ze warm water. 

Ieder jaar in de lente gaan alle warmwaterketelmannetjes op pad. Dan pakken 
ze hun vlotjes en varen over de zeeën van de wereld. Ondertussen puffen en 
kraken hun keteltjes dat je er dol van zou worden. Ze maken steeds maar meer 
en meer warm water. Dat is heel veel werk. Want je weet vast dat er heel veel 
zeeën zijn met heel veel water. Dus er moet flink doorgewerkt worden. Maar 
langzaam maar zeker wordt het water van de zeeën een beetje warmer. Net zo 
lang tot het water zeg maar een beetje lauw is. Die warmwaterketelmannetjes 
gaan al wel duizend jaar lang op pad met hun vlotjes. Gelukkig maar want 
anders zouden de mensen niet in zee kunnen zwemmen omdat het water zo 
koud was. Maar laatst gebeurde er iets vreemds… De warmwaterketelmannetjes 
maakten zich, net als anders, klaar om met hun vlotjes de zeeën op te gaan en 
hun werk te doen. Ze stopten eten en drinken voor onderweg in hun rugzakjes. 
Daarna controleerden ze hun vlotjes en de warmwaterketeltjes. 

Maar er was iets heel raars aan de hand. De keteltjes deden het niet meer. Geen 
één! Snap je dat nou? Wat ze ook deden, wat ze ook probeerden, de 
warmwaterketeltjes deden het gewoon niet meer. Totdat een van de 
ketelmannetjes in zijn warmwaterketeltje een briefje vond waarop stond 
geschreven; Koning Kabbelmeer sprak een toverspreuk hij vindt de keteltjes niet 
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leuk want in warm water leeft hij niet fijn daarom mag het water van hem wel 
koud zijn Ooooooo, dus zo zat dat. Koning Kabbelmeer leeft namelijk onder 
water. In zijn waterpaleis. Het is best wel een lieve koning hoor, maar soms is 
hij een beetje flauw. Gewoon omdat hij zich verveelt. Dus daarom had hij de 
spreuk gesproken. Gewoon om de warmwaterketelmannetjes te plagen. Dat 
deed hij wel eens vaker. Soms zorgde hij voor hoge golven zodat de 
warmwaterketelmannetjes heel moeilijk op zee konden varen en soms verstopte 
hij hun vlotjes onder het zeewier. En nu dit weer! Het moest niet gekker worden. 
Zo konden de ketelmannetjes hun werk toch niet doen? Er moest iets gebeuren! 

Ze kwamen bij elkaar en gingen in een grote kring zitten om te praten over 
Koning Kabbelmeer. ‘We gaan het paleis van Koning Kabbelmeer bestormen,’ 
riep er eentje en een ander riep ‘We stoppen stiekem heel veel zout in zijn eten,’ 
en ‘we verstoppen de Koninklijke Waterkoets onder het zeewier.’ ‘Zeg, zeg, zeg, 
wat zeggen jullie rare dingen,’ sprak een wijze stem. Het was het Opper- 
warmwaterketelmannetje. Hij was de oudste van allemaal en daarom wist hij 
overal een oplossing voor. ‘We moeten Koning Kabbelmeer juist helpen! 
‘Helpen?’ riepen ze allemaal in koor? ‘Ja’, zei het Opperketelmannetje, ‘het is 
toch zielig. Koning Kabbelmeer verveelt zich heel erg. Hij heeft niets te doen. Hij 
hoeft niet te werken. Hij hoeft niet te koken en niet schoon te maken. We 
moeten iets voor hem verzinnen. Iets leuks dat hij kan doen zodat hij zich niet 
meer verveelt en ons met rust laat.’ Tsja, zo hadden ze het nog niet bekeken. 
Maar als het Opperwarmaterketelmannetje het zei, dan was het waarschijnlijk 
zo. 

Het Opper warmwaterketelmannetje dacht eens heel diep na. ‘Ik heb de 
oplossing gevonden,’ sprak hij verstandig. ‘We vragen Koning Kabbelmeer om op 
Waterstein te passen wanneer wij aan het werk zijn. Dat betekent dat hij moet 
zorgen dat er geen rare dingen gebeuren in Waterstein. Bovendien moet hij de 
plantjes water geven maar ook voor alle dieren zorgen. Dat is niet zomaar een 
klus. Dat is een moeilijke klus, maar dat kan Koning Kabbelmeer wel. Bovendien 
is het best veel werk, dus Koning Kabbelmeer zal zich dan vast niet meer zo snel 
vervelen.’ Dat vonden alle warmwaterketelmannetjes een goed idee. En zo 
gebeurde het dat Koning Kabbelmeer in de zomer op Waterstein paste. En in de 
winter? Dan vierde Koning Kabbelmeer samen met de warmwaterketelmannetjes 
feest. De hele winter lang. De warmwaterketelmannetjes hadden nooit meer last 
van de flauwe grappen van Koning Kabbelmeer en werden dikke vriendjes. 

 

Dikke zoenen van julie kapoenen 

Lauranne en Karolien  
xxxxx 
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Aspi-artikel 
Liefste	  schatjes	  van	  patatjes,	  

	  

Nu	  ook	  onze	  examens	  gedaan	  zijn	  knallen	  wij	  dit	  tweede	  
semester	  in!	  Hieronder	  een	  recept	  om	  er	  een	  awesome	  aspi-‐
jaar	  van	  te	  maken!	  

	  

- Koken met Char & Ine -  
De leukste momenten gegarandeerd! 

Ingrediënten:	  

• 19	  enthousiaste	  aspigurlzzz	  
• 2	  spontane	  leidstertjes	  
• 1	  volledig	  chirojaar	  
• 20	  dozen	  vol	  verassingen	  
• Kerstfeestje	  met	  de	  boys	  van	  DB	  
• 18	  aspi’s	  die	  fantastische	  leiding	  werden	  in	  januari	  
• Een	  mega	  fantastische	  wafelverkoop	  met	  een	  opbrengst	  

van	  1051	  euro!	  
• 10	  februari,	  een	  avondje	  in	  de	  roesj	  waar	  we	  nog	  

nooit	  zoveel	  volk	  gezien	  hebben!	  
• Een	  hilarische	  leefweek	  in	  maart	  
• Editie	  7	  van	  On	  y	  v’Aspi.	  Jaja,	  we	  gaan	  knallen!!	  
• Een	  old-‐school	  filmnacht	  mag	  er	  zeker	  niet	  aan	  

ontbreken	  
• 3	  slides	  op	  de	  bash	  van	  InSpelenOp	  in	  mei	  en	  een	  

jumpke	  in	  de	  vijver	  
• 1	  uber-‐fantastisch	  chirokamp	  in	  de	  Limburg	  
• Een	  mega	  epic	  weekend	  in	  god-‐weet-‐waar	  
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Met	  19	  meiden	  op	  stap,	  het	  is	  ons	  wel	  wat.	  

Een	  receptje	  schrijven	  over	  deze	  top	  wijven.	  

Met	  deze	  ingrediënten	  worden	  we	  fantastische	  kooktalenten.	  

	  

Ons	  rijmpje	  zit	  er	  al	  op,	  	  

Maar	  ons	  chiro-‐jaar	  zeker	  niet!	  

	  

	  

Veel liefde & knuffels, 

- Char & Ine - 
Hier is nog een foto voor alle fans om boven hun bed te hangen! 
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Wist-je-datjes 
Wist	  –	  je	  –	  dat	  …	  

v Kato	  (speelclub)	  “gekipnapt	  zegt”.	  
v Zij	  waarsschijnlijk	  “gekidnapt”	  bedoelde.	  
v Wij	  dit	  toch	  een	  beetje	  grappig	  vonden.	  
v Wist	  je	  dat	  -‐89,2	  °C	  de	  laagste	  buitentemperatuur	  ooit	  gemeten	  

is?	  
v Wij	  dit	  toch	  heel	  erg	  koud	  vinden.	  
v Wij	  heel	  erg	  blij	  zijn	  dat	  dit	  niet	  in	  België	  gebeurt	  
v Net	  zoals	  een	  vingerafdruk	  ook	  de	  tongafdruk	  bij	  iedere	  

persoon	  verschilt?	  
v Lauranne	  (leidster)	  alumeus	  zegt.	  
v Zij	  eigenlijk	  “allumettes”	  bedoelde.	  
v Dit	  een	  heel	  groot	  verschil	  is?	  
v Als	  je	  een	  goudvis	  in	  een	  donkere	  kamer	  opsluit,	  hij	  wit	  wordt?	  
v Wij	  dit	  toch	  niet	  gaan	  proberen	  omdat	  wij	  dieren	  te	  graag	  zien.	  
v Hanne	  (leidster)	  “stoffiekop”	  zei.	  
v Zij	  volgens	  ons	  toch	  “Koffiestop”	  bedoelde.	  
v Wij	  hiermee	  toch	  stiekem	  heel	  hard	  mee	  moesten	  lachen.	  
v Lore	  Z	  (Aspi)	  “ik	  holp”	  zei.	  
v Ze	  precies	  nog	  een	  beetje	  aan	  haar	  Nederlands	  moet	  werken,	  

want	  dat	  het	  toch	  “ik	  hielp”	  is.	  
v Een	  krokodil	  zijn	  tong	  niet	  kan	  uitsteken?	  
v Tiphène	  (leidster)	  bleomsuiker	  in	  haar	  thee	  doet	  want	  volgens	  

haar:	  “Suiker	  blijft	  suiker”!	  
v Wij	  dit	  stiekem	  toch	  wel	  heel	  raar	  vonden	  en	  hard	  moesten	  

lachen.	  
v Een	  slak	  drie	  jaar	  kan	  slapen?	  
v Wij	  dit	  soms	  ook	  graag	  eens	  willen	  kunnen!	  
v Het	  ondertussen	  al	  februari	  is	  en	  alle	  leidsters	  gedaan	  hebben	  

met	  hun	  examens.	  
v Wij	  hier	  heeeeel	  erg	  blij	  om	  zijn	  en	  al	  uitkijken	  naar	  de	  rest	  van	  

het	  chirojaar	  met	  jullie!	  
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