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Voorwoord  
Beste ouders, leden en sympathisanten, 
 
 
Het wordt kouder, het is al sneller donker buiten en de temperatuur 
duikt onder 0. Ja hoor, de winter is in het land! Maar deze koude 
tijden doen ons niets: we hebben nog een aantal leuke activiteiten 
klaarstaan! Koude zondagen waarbij we opwarmen aan een 
chocomelk, onze bekende kerstmarkt,… 
 
 
Maar laat ons even terug kijken in de tijd. Ons eetfeest Pastavio was 
weer een succes! Graag willen we iedereen bedanken die ons daarbij 
heeft geholpen:  
keukenploeg, oudleiding, ouders, vrienden,… Ook bedanken we 
iedereen die is komen eten.  
Zonder jullie zou dit niet gelukt zijn.  
 
 
Kruip maar in de warme zetel met een warm drankje en dekentje, en 
geniet maar van deze asjemenou. 
 
 
 
Tot snel,  
 
De leiding  
 



RIBBELS  
 
Dag allerliefste ribbeltjes 
Ondertussen kennen we elkaar al een beetje beter. We 
hebben al heel leuke dingen meegemaakt samen, zoals 
Halloween, Christus Koning, de Sint die op bezoek kwam 
(gelukkig zijn jullie allemaal flink geweest dit jaar) en nog zo 
veel meer. Hopelijk zullen daar nog heel veel leuke dingen 
bijkomen            Wij wensen jullie ook een heel vrolijke Kerst 
en een gelukkig Nieuwjaar!! 
Feestelijke groetjes 
Fien en Amber xx 
 

  



SPEELCLUB 
 
 
Liefste speelclub 
Hier is ons asjemenou artikel van december! Zijn jullie benieuwd naar het 
nieuwe jaar?? Los dan zeker deze moeilijke rebus op en bezorg het ons op 
de volgende Chiro zondag! En wie weet krijgen jullie dan een verrassing 
<3.  
 
 
Dit is alvast een weggevertje van het begin van de rebus: 
 
➔ Een kerstmarkt met jullie versierde koekjes.  

 
Been – b = een 
Kerstman – n = kerstma 
Raket – a – e = rkt  
Pet p=m = met 
 Ju + vlieg v=l – g = jullie  
Bever – be + ster t=j +de = versierde  
Koekje +s = koekjes  

 
 
 

De rest is voor jullie 
Groetjes jullie leiding ☺ 

 
 

 
 
 
 
 



  



 

KWIKKEN 
 

Aller liefste, leukste, grappigste, zotste kwikken, 

 

Hier zijn we weer met een artikel!  

Wat zijn de eerste paar maanden al SUPERMEGAZALIGLEUK 

geweest! Elke zondag staan jullie er met een lach. Echte zottekes! 

 

We hebben al een paar super toffe dingen gedaan dit jaar! Even 

denken wat er al allemaal is gebeurd… 

o op Christus Koning spelen met de jongens als echte 
smurfen  

o geverfd/cadeautjes ingepakt/cadeautjes 
gegooid/een toren van mandarijnen gemaakt met 
de Pieten en de Sint 

o een koninklijk hof getekend 
o lekkere pasta komen eten op Pastaviooo 
o gegriezeld op Halloween 
o en nog veeeeel meer!  

 



 
 

Nu moeten wij jammer genoeg examens gaan maken (boeeeh). We 

kijken wel al super hard uit naar januari om terug chiro te kunnen 

geven jippieee!  
 

Om jullie een beetje bezigheid te geven tijdens de vakantie, is hier 

een rebus die jullie mogen oplossen. Veel succes ermee! 

 
 

We wensen jullie een supertoffe kerstvakantie! 



 

Heel veel groetjes en tot snel, 

 

Lore en Nore 

  



KALENDER 
 
DECEMBER 
4/12: SINTERKLAAS 
11/12: chiro 
18/12: KERSTMARKT 
25/12: GEEN CHIRO 

 
 
FEBRUARI 
 5/02: GROEPSUITSTAP 
12/02: chiro 
19/02: chiro  
26/02: chiro 

 
APRIL 
2/4: chiro 
9/4: GEEN CHIRO ( Pasen) 
16/4:  chiro 
23/4: chiro 
30/04: SAVIO FEEST 

 
 
JUNI 
4/6: GEEN CHIRO 
11/6: GEEN CHIRO 
18/6: GEEN CHIRO 
25/6: GEEN CHIRO  

 
 
AUGUSTUS 
4/08 – 14/08 KAMP 
20/08 GEEN CHIRO  
27/08 GEEN CHIRO  
 
  

MAART 
5/3: LEIDINGSWISSEL 
12/3: chiro  
19/3: GEEN CHIRO 
26/3: chiro 

 

MEI 
7/5: In-Spelen-Op 
14/5: chiro 
21/5: chiro 
28/5: GEEN CHIRO 

 

JULI 
2/7: GROEPSUITSTAP 
9/7: GEEN CHIRO 
16/7: GEEN CHIRO 
23/7: GEEN CHIRO  
30/7: GEEN CHIRO  
 

 

JANUARI  
1/01: GEEN CHIRO 
7/01: filmavond 
15/01: ASPI-IN-LEIDING 
22/01: OUDLEIDING-IN-LEIDING 
29/01 PANNENKOEKENMELKDAG 

 
 
 
 



Contactgegevens leiding 
Ribbels  
Fien Van der Smissen  
neifvds@gmail.com 0494844608  
 
Amber Van Nyverseel  
vannyverseelamber@gmail.com 0478704923  
 
Nore Van Mellaert  
norevanmellaert@hotmail.com 0493139468  
 

Speelclub  
Yama Camara  
Yama.camara24@gmail.com 0470332810  
 
Ines Van Dorsselaer  
inesvd0708@hotmail.com 0479127383  
 
Nore Van Mellaert  
norevanmellaert@hotmail.com 0493139468  
 

Kwikken  
Lore Zanardi  
lore@zanardi.be 0470382287  
 
Nore Van Mellaert  
norevanmellaert@hotmail.com 0493139468  
 

Tippers  
Neeka Mathues  
neeka.mathues@hotmail.com 0471711781  
 
Margot De Cock  
Margotdc20@gmail.com 0499251615  
 

 
Tiptiens  
Cindy Vanzeebroeck  
Cindy.vanz24@gmail.com 0470540579  

 
Virginie Strynckx  
strynckxv@gmail.com 0486714509  
 
Jill De Nil  
Jill.denil@hotmail.com 0476723216  



 

Aspi’s  
Demi Longin  
Demi.longin@gmail.com 0484942085  
 

Volwassen begeleidster  
Kaat Donvil  
kaat_donvil@hotmail.com 047698317 
  



KERSTMARKT  

  



VERJAARDAGEN  
 
SPEELCLUB  

      03/12: Juliet 

10/12: Nore 

16/12: Stella 

21/12: Elina 

02/01: Fien 

15/01: Leya 

15/01: Amalia 

17/02: Victoria 

 
KWIKKEN  
22/12:   Elena 

15/01: Sylou 

01/02: Nell 

04/02: Lilie 

13/02: Lola 

 
TIPPERS 
24/12: Maud 

26/12: Alexia 

03/01: Elise 

26/01: Jinthe 

02/02: Jane 

04/02: Alice 

24/02: Joline 

24/02: Zoë 

 
TIPTIENS  
02/12: Tess 

19/12: Lara 

06/01: Aicha 

16/01: Fran 

23/01: Eefje 

10/02: Lise 

29/02: Sarah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASPI’S  
05/12: Emilie 

10/12: Ann-Sophie 

10/01: Birte 

26/01: Zita 

18/02: Roosje 

 
LEIDING  
21/12: Fien 

24/12: Cindy 

19/01: Demi 

24/01: Yama 

  



 

TIPPERS 
 

Liefste tippers, 
Hier zijn we weer met een nieuw asjemenou-artikel voor jullie! Eerst en 
vooral willen we jullie veel succes wensen met de examens!! Dit is een 
stressvolle periode, maar we zijn er zeker van dat jullie 1 voor 1 gaan 
knallen       
Margot heeft ook examens :(( en Neeka stage dus dat betekent dat we 
jullie even niet gaan zien (Neeka mss wel meer). We horen jullie al 
allemaal denken ‘oouuhhh nee wat ga ik ze missen’ hehe  
Wel… zodat jullie zich toch niet te hard zouden vervelen hebben we een 
super-te-gek-mega-cool kruiswoordraadsel gemaakt voor jullie! Vinden 
jullie de verschillende woorden die te maken hebben met de komende 
weken en zondagen van het volgende semester?? Zo kunnen jullie al naar 
enkele dingen uitkijken.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel kusjes en knuffels van jullie allerleukste leiding 
 
 
Margot en Neeka xoxo 

  



TIPTIENS 
Hey allerliefste tiptiens,  
 
Het Chirojaar is officieel begonnen en wij zijn er met een vliegende start ingevlogen! Want WOW wat 
is het eerste semester snel gegaan en we hebben al kei veel gedaan!! 
 
Weten jullie nog?  

- ons Halloweenfeestje waar we een best wel rare film hebben gekeken 
- Pastavio waar jullie een heel weekend in de kelder moesten afwassen ( oops sorry     )  
- Christus Koning in Brussel met het verkleedthema SUPER MARIO maar jullie waren eigenlijk 

helemaal niet zo goed verkleed ( stoooom )  
- Sinterklaas en die pieten die gelukkig niemand hebben meegenomen in hun zak want jullie 

zijn volgens hun allemaal braaf geweest ( de leiding twijfelt daar nog een beetje over      ) 
 
Er komen ook nog mega fantastisch leuke activiteiten aan in het tweede semester zoals KETIGEWEST 
( zet dat maar in u agenda!! ), ons eigen tiptienweekend,…   
 
Maar gelukkig ook nog heel veel normale zondagen want die hebben wij nog niet heel veel gehad en 
daar kijken wij natuurlijk mega hard naar uit want wij willen nog allemaal leuke dingen doen met 
jullie!!  
 
Maar jammer genoeg eerst examens      Wij wensen jullie SUUUUPER veel succes, doe het goed en 
maak ons heel trots !!! Knal ze, doe je best en daarna heel erg genieten van een welverdiende 
kerstvakantie!!  
Hieronder een aantal prachtige foto’s van onze leuke tijd samen, zodat jullie ons niet te hard missen 
tijdens de examens. 
 
XOXO  
CINDY, JILL EN VIRGINIE <33 

  



ASPI’S 

Liefste Apsi’s,  

Hier ben ik weer met een nieuwe asjemenou artikel!!! 
Eerst en vooral wens ik jullie nog succes met jullie examens en voor degene waarbij ze al 
gedaan zijn goed gedaan mannekes!!! Kerstmis staat voor de deur hierdoor is het 
jammer genoeg een tijdje geen Chiro. Maar geniet van de vakantie en rust maar goed uit 
zodat jullie klaar staan voor aspi in leiding!! SPANNENDDD  

Van jullie wordt er nog een klein iets verwacht. Vul het kruiswoordraadsel in en wie 
weet krijg je een voordeel tijdens nachtdropping!! 
(stuur je oplossing naar mij door)  
 

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar  
Demi xxx   



WIST-JE-DAT… 
 

- Pastavio weer gepasseerd is? 
- Dit een groot succes was? 
- Wij nu al uitkijken naar volgend jaar? 
- Het binnenkort weer kerstmarkt is?  
- Het weer super gezellig gaat zijn?  
- De kerstman er ook zal zijn?  
- Er vuurkorven gaan staan?  
- Het aan de andere kant van de wereld lekker warm is terwijl het bij ons winter is?  
- Tweede Kerstdag er is voor mensen die op Eerste Kerstdag moeten werken 
- De leiding aan de tippers, de tiptiens en de aspi’s ontzettend veel succes wenst tijdens 

de examens!  
- De leiding pas in Januari examens heeft  
- De leiding er in Januari dus niet is  
- Maar de chiro niet stopt in januari  
- Want de leiding wordt vervangen voor een paar weekjes !!! 
- België op het WK gewonnen is tegen Canada  
- maar verloren tegen Marokko  
- de match tussen Marokko hebben de tippers, tiptiens en aspi’s op de chiro gekeken! 
- België gelijk gespeeld heeft tegen Kroatië 
- Dus we nu jammer genoeg uit het WK liggen  
- We jullie een hele fijne kerstvakantie wensen  
- We jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen  
- We hopen jullie snel te zien <333 
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