




Januari  
 

Welkom aan  
het nieuwe jaar  

vol nieuwe avonturen,  
knotsgekke chirozondagen 
en gezellige zondagen met  

heel de chiro 
 

 
 
 
 
 
 
 



Schaatsen	  
Op	  zondag	  5	  januari	  2020	  gaan	  we	  met	  heel	  de	  Chiro	  
schaatsen.	  	  We	  vertrekken	  met	  z’n	  allen	  aan	  de	  Chiro	  om	  14u	  
en	  zullen	  terug	  aankomen	  in	  de	  Chiro	  om	  17u30.	  We	  gaan	  
schaatsen	  op	  ijsbaan	  Ruggeveld	  (Ruggeveldlaan	  488,	  2100	  
Deurne)	  	  

Wat	  moet	  je	  zeker	  meebrengen:	  	  

-‐	  Handschoenen	  (zonder	  mag	  je	  de	  ijspiste	  niet	  op)	  	  

-‐	  Panty/kousenbroek	  

-‐	  Dikke	  kousen	  	  

-‐	  Extra	  sokken	  voor	  als	  je	  eerste	  paar	  nat	  is	  	  

-‐	  Vieruurtje	  +	  drankje	  

	  	  

Wil	  je	  graag	  mee	  gaan	  schaatsen?	  	  

Vul	  dan	  onderstaand	  strookje	  in	  en	  bezorg	  het,	  samen	  met	  €4	  
aan	  Ineke	  of	  stuur	  een	  mail	  naar	  ineke.chirosus@gmail.com	  
__________________________________________________	  

Ik,	  _________________________________________	  wil	  
graag	  mee	  gaan	  schaatsen	  en	  betaal	  hierbij	  €4.	  Mijn	  ouders	  
kunnen:	  	  	  

0	  heenrijden	  	  

0	  terugrijden	  (17u	  aan	  de	  schaatsbaan)	  	  

Er	  kunnen	  _____	  personen	  meerijden.  
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Speelclub 
 
Zondag 5 januari  
 
Vandaag gaan we schaatsen. Meer info vinden jullie verder in de flits!! 
 
 
 

 
Zondag 12 januari 14u00-17u30 
 
Hoe zou het leven van een krab zijn…? Benieuwd? Kom vandaag dan zeker 
naar de Chiro!! 
 
 
 

 

Zondag 19 januari 14u00-17u30 
 
Vandaag gaan we een dierenspel spelen. Jullie mogen allemaal verkleed 
komen als jullie lievelingsdieren! ;)  
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 26 januari 14u30-17u30  
 
Hebben jullie het al gehoord? Blijkbaar woont er een klein kaboutertje in 
het park. 
Kunnen jullie mij helpen hem te vinden? 

 
 
 
 
 
 
Gele kusjes,  
Imke en Ineke  
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KWIKKEN 
	  

2020	  joepieeeeee!	  Hopelijk	  hebben	  jullie	  kunnen	  genieten	  
van	  allerlei	  lekkers	  in	  de	  kerstvakantie.	  	  

Maar	  wat	  is	  2020	  zonder	  knotsgekke	  spelen	  op	  de	  chiro?	  	  
Lees	  hier	  wat	  wij	  voor	  jullie	  in	  petto	  hebben	  voor	  deze	  

maand!	   
 
 
 
 
 
 
5 januari  
Ijs,	  ijs	  en	  nog	  meer	  ijs!	  Haal	  jullie	  beste	  skills	  
maar	   boven	   want	   vandaag	   gaan	   we	  
schaatsen!	  	  
Meer	  info	  vind	  je	  in	  het	  artikeltje	  in	  de	  flits.	  	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12 JANUARI  
Deze	  dag	  zit	  vol	  verrassingen!	  Wat	  we	  vandaag	  
gaan	  doen	  houden	  jullie	  leidsters	  nog	  liever	  even	  
een	  geheimpje.	  	  
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19 JANUARI  
We	  spelen	  iets	  wat	  jullie	  allemaal	  heeeeel	  graag	  
doen	  en	  allemaal	  al	  heel	  goed	  in	  zijn!	  We	  spelen	  DE	  
ENIGEEEEE	  ECHTEEEEEEE	  	  KWIKTOK	  CHALLENGE!	  	  
Hoe	  kan	  je	  je	  voorbereiden	  op	  deze	  ultieme	  
challenge?	  Kijk	  heel	  veel	  tiktoks,	  wie	  weet	  kunnen	  
deze	  te	  pas	  komen	  vandaag.	  	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
26 JANUARI  
Vandaag	  draait	  alles	  rond	  
conditie,	  hebben	  jullie	  dat????	  	  
We	  spelen	  alle	  gekke	  sporten	  
die	  je	  maar	  kan	  bedenken!	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dat	  was	  het	  al	  weer	  voor	  de	  allereerste	  maand	  van	  2020.	  	  

Hop	  naar	  de	  volgende!	  	  
	  

Groene	  kusjes,	  	  
	  

Helena	  en	  Chadia	  	  



Tippertiens  
 

De eerste maand van het nieuwe jaar en we 
vliegen er weer in met zotte spelen! Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin in als ik!  
 
zondag 5 januari  
Vandaag gaan we met  
heel de chiro schaatsen!  
Zie artikel in de flits voor meer info 
P.S. vergeet zeker je handschoenen niet   

 
zondag 12 januari 
14u-19u30  

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote 
verrassing! Spannend!!! 
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Wat we vandaag gaan doen is nog een grote 
verrassing! Spannend!!! 

 
 
 

 
zondag 19 januari 14u-19u30 
Wie wilt er nu niet dat het weer zomer is? Vandaag 
gan we terug naar de warme dagen en beleven we 
een heuse zomerdag  

 
zaterdag 26 januari 14u-19u30 

Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes met een 
zotte twist. Smeer jullie benen maar al in, want we 

gaan zeker niet stilzitten vandaag! 
 
 

Zo de eerste maand van 2020 is ook alweer 
voorbij gevlogen! Op naar februari! 

xoxo - Tatjana  
 



ASPIRANTEN 
 

Hey hey lieverds! Hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar 
spetterend gestart! Deze maand gaat ook weer 
spetterend worden, hou jullie vast aan de takken 
van de bomen!  

 

5 januari 

Jeeeeeeeej, we gaan met heel de Chiro samen 
schaatsen! Zorg maar dat jullie klaar zijn om op 
schaatsen te glijden en dat jullie niet te veel vallen! 
Vergeet zeker geen handschoenen want anders 
kunnen jullie de piste niet op! Meer info vinden 
jullie in het artikel. 

 

 

 

 

 



12 januari & 19 januari 

Omdat jullie leidster examens heeft, gaat ze er 
deze dagen jammer maar 

helaas niet zijn      maaaaar 
niet getreurd!! Ik heb 
supertoffe vervangleiding 
geregeld waarbij jullie jullie 
minstens even hard gaan 
amuseren. Zie dat jullie er 
allemaal zijn want het wordt 
plezant! 

 

26 januari 

Vandaag zijn de rollen omgedraaid en mogen jullie 
beslissen wat we vandaag gaan doen. Ik ben 
alvast heel benieuwd wat jullie gaan kiezen… 

 

Zozo, dit was het alweer voor deze maand. 
Hebben jullie ervan genoten?  

KUSKUSKUS Vicky 



SPEELCLUB

TIPPERPTIENS

ASPIRANTEN

KWIKKEN
- Wist je dat de vleesetende dinosaurussen het sterkst zijn?
- Er geen enkele kwik in de zak moest van zwarte piet? 
- De leidster helemaal klaar zijn voor het nieuwe jaar?  

- Al de tippertiens braaf zijn geweest dit jaar?
- Volgens Dorien een boot wielen heeft ofzoiets?
- Jullie leidster super veel zin heeft in de komende
zondagen?

- Elise heel braaf is geweest bij de Sint?
- Bart De Wever de nieuwe weerman is, hé Hanne? ;) 
- Het kerstfeestje super gezellig was?

- De Sint vond dat jullie allemaal heel braaf zijn geweest?
- Jullie al goed kunnen springen op de nieuwe springstok?
- Jullie leidsters al uitkijken naar het nieuwe jaar

WIST JE DAT...



- Wist je dat de vleesetende dinosaurussen het sterkst zijn?
- Er geen enkele kwik in de zak moest van zwarte piet? 
- De leidster helemaal klaar zijn voor het nieuwe jaar?  

WIST JE DAT... Verjaardagen van 
deze maand 

 
Lune   

5 januari 
 

Roslin 
16 januari  

 
 

 
 

 




