




November 
 

Een drukke chiromaand,  
mandarijntjesweekend,  

Christus Koning, 
aspirestaurantje,... 

Ze passeren allemaal in november. 
Een chiro-tastische maand  

vol Sus tradities. 
 
 
 
 



Mandarijntjesweekend	  
	  
Op  vrijdag  15  november  worden  de  mandarijntjes  verpakt  en  zaterdag  17  en  zondag  
18  november  verkopen  we  met  heel  de  Chiro  lekkere  mandarijntjes!  
  
Vrijdag  15  november  2019  
  
Om  20u  is  iedereen  welkom  op  de  Chiro  voor  de  mandarijntjesinpak,  want  alle  hulp  is  
welkom!  Laat  even  een  seintje  als  je  kan  komen  helpen.  
  
Zaterdag  16  november  2019  
  
We  verwachten  iedereen  in  uniform  om  9.30u  in  de  Chiro  zodat  we  samen  op  pad  
kunnen  gaan  doorheen  Merksem  om  mandarijntjes  te  verkopen.  ’s  Middags  eten  we  
onze  boterhammetjes  op  bij  een  leidster  thuis  en  wordt  er  warme  chocomelk  en  soep  
voorzien.  Na  een  verkoopdag  wordt  er  ook  voor  ons  gekookt  op  de  Chiro.  Daarna  
blijven  we  met  z’n  allen  in  de  Chiro  overnachten.  
  
Zondag  17  november  2019  
  
In  de  voormiddag  na  het  ontbijt,  gaan  we  nog  even  verder  verkopen  zodat  alle  
mandarijntjes  verkocht  zijn  op  het  einde  van  het  weekend.  Om  13u  is  het  
mandarijntjesweekend  voorbij  en  mag  iedereen  terug  naar  huis.  
  
Kom  je  ook  mee  mandarijntjes  verkopen?  Geef  dan  onderstaand  strookje  af  aan  de  
leidsters  voor  zondag  3  november  samen  met  €5  voor  het  eten.  
  
  
Wat  mag  je  zeker  niet  vergeten  mee  te  nemen  op  mandarijntjesweekend?  
•   Slaapzak  
•   Matje/veldbed/luchtmatras  
•   Pyjama  
•   Toiletzak  
•   Proper  ondergoed  
•   Reserveklediij  
•   Warme  jas  
•   Sjaal/muts/handschoenen  
•   Lunchpakket  +  vier-uurtje  
•   Voldoende  drinken  

                 

  

Ik……………………………………………………………………………………        

van  de  Speelclub/Kwikken/Tippertiens/Aspiranten  ga  mee  op  mandarijntjesweekend  en  
betaal  hierbij  €5.           



Christus  Koning  24  november  2019  
  

Vandaag  vieren  we  de  start  van  het  nieuwe  
Chirojaar  in  de  Sint-Franciscuskerk  op  de  
Bredabaan  in  Merksem.  De  nieuwe  leidsters  
Ineke,  Helena  en  Imke  zullen  dan  
voorgesteld  worden.  

  

We  verwachten  jullie  allemaal  in  uniform  om  
9.15u  op  de  Chiro.  Ook  de  ouders  zijn  van  
harte  welkom  voor  de  Christus  Koning  
viering  vanaf  9.15u-9.40u  in  de  lokalen  van  
de  Chiro.  Om  9.40u  vertrekken  we  met  z’n  
allen  naar  de  kerk.  

  

Na  de  viering  is  het  Aspi-restaurantje  in  ‘de  
Kring’  waar  de  Aspiranten  heerlijk  voor  jullie  
gaan  koken.  Jullie  krijgen  binnenkort  een  
brief  mee  om  jullie  in  te  schrijven.  
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Speelclub 

 
Is het al november??? :O  
Let goed op want november is een speciale maand!! 
(Vergeet niet jullie uniform elke zondag aan te doen, zo 
worden jouw gewone kleren niet vuil of kapot)  
 
 
Zondag 3 november is het GEEN Chiro 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 1O november 14u-17u30 
 
Doe je stoutste schoenen maar aan want vandaag zijn we 
voor één keer een boef!!!!  
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Zaterdag 16 november TOT zondag 17 november 
 
Mandarijntjesweeekendddddd!!! 
Jullie schattige gezichtjes gaan dit weekend goed van pas 
komen want we gaan mandarijntjes verkopen. 
Vergeet jullie niet in te schrijven! 
Meer info vinden jullie nog terug in de 
flits ;) 
 
 
 

 
 
Zondag 24 november 9u30 
 
Vandaag is het Christus koning en dat wil zeggen dat we 
de liedjes die we o-zo-goed kennen eindelijk mogen gaan 
zingen in de kerk  
Dit is een belangrijke dag dus wij hopen dat jullie allemaal 
komen J We spreken om 9u30 af in de Chiro. De mis 
begint om 10u. 
Daarna gaan we naar de receptie in ‘de kring’,  Jaak De 
Boeckstraat 73, en is het aspirestaurantje. Vergeet jullie 
niet in te schrijven!!! (de mis duurt tot 11u30) 
 
 
Smakkerds,  
Jullie allerliefste leidsters van het hele heelal  
Ineke en Imke xxx 



KWIKKEN 

 
Hey	  allerliefste	  kwikkies!!!!!!	  De	  maand	  november	  is	  een	  beetje	  een	  speciale	  
maand,	  dus	  lees	  vooral	  aandachtig	  verder	  om	  goed	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  

alle	  activiteiten	  die	  jullie	  te	  wachten	  staan	  komende	  weken!	  

 
 
3 november 
Door	  de	  herfstvakantie	  is	  het	  jammer	  genoeg	  
geen	  chiro	  L	  
Volgende	  week	  zijn	  we	  er	  weer	  bij	  met	  een	  
knotsgekke	  chirozondag.	  	  
 
 
 
 

 
 
10 november  
Trek	  vandaag	  allemaal	  jullie	  gezelligste	  pyjama	  aan	  naar	  de	  chiro	  want	  deze	  
zondag	  wordt	  een	  heuse	  pyjamaparty!!	  
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16 en 17 november  
Wist	  je	  dat	  mandarijntjes	  je	  beschermen	  tegen	  rimpels,	  
dus	  ze	  zorgen	  er	  eigenlijk	  een	  beetje	  voor	  dat	  je	  langer	  
jong	  lijkt?	  
Jawel,	  het	  is	  weer	  zover!	  Het	  onvoorstelbaar	  gezellige	  
mandarijntjes	  weekend	  is	  weer	  aangebroken!	  
Zorg	  dat	  jullie	  er	  allemaal	  zeker	  bij	  zijn	  en	  dan	  maken	  we	  
er	  een	  leuk	  weekend	  van	  J	  	  
Belangrijk!!!!!:	  jullie	  worden	  zaterdag	  16	  november	  om	  
9.30u	  in	  uniform	  op	  de	  chiro	  verwacht	  samen	  met	  jullie	  
veldbedje,	  slaapgerief	  en	  genoeg	  kledingstukken	  zodat	  je	  
het	  zeker	  niet	  koud	  hebt!	  Zondag	  17	  november	  mogen	  
jullie	  om	  13u	  naar	  huis.	  
Meer	  info	  in	  het	  artikeltje	  in	  de	  flits!	  
 
 
 

24 november  
Vandaag	  worden	  Ineke,	  Imke	  en	  Helena	  officieel	  
aangesteld	  als	  leidsters,	  jippieeeeee!	  	  
Jullie	  worden	  verwacht	  om	  9.15u	  op	  de	  chiro	  in	  
uniform	  voor	  een	  receptie	  en	  we	  vertrekken	  om	  9.40u	  
allemaal	  samen	  naar	  de	  kerk.	  Na	  de	  mis	  kan	  je	  gezellig	  
genieten	  van	  een	  receptie	  en	  lekker	  komen	  eten	  bij	  
het	  aspirestaurantje.	  	  
Meer	  info	  in	  het	  artikeltje	  in	  de	  flits!	  
 
 

 
	  

Volgende	  maand	  weer	  een	  maand	  vol	  leuke	  en	  spannende	  
zondagen!!	  

 
Dikke groene kussen, Helena en Chadia 

 
 



Tippertiens  
 

Deze maand is er eentje met weinig gewone 
chirozondagen, maar het wordt sowieso 

super tof! 
 
zondag 3 november  
Vandaag is het jammer 
genoeg geen chiro :(  
Geniet nog van jullie laatste 
vakantiedag! 
 
 

 
zondag 10 november  

Vandaag weet zelfs jullie leidster 
niet waar we heen gaan.  

Vergeet geen warme kledij aan te 
doen en neem 3 euro mee want 

we gaan eten tijdens de 
avondchiro.  
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zaterdag 16 november 10u - 
zondag 17 november  13u 
Het is weer tijd voor het jaarlijks 
mandarijntjesweekend. Vergeet jullie 
zeker niet in te schrijven! Meer info 
vinden jullie in deze flits. 

 
zondag 24 november 9u30-...  

Christus Koning! Maak jullie allemaal klaar voor het 
grootste chirofeest van het jaar! Zeker allemaal 

komen! P.S. het is vandaag ook aspirestaurantje, dus 
schrijf je ook daar zeker voor in!  

Meer info vind je ook weer in deze flits!   
 

 
 

November komt zo ook weer tot een eind. Nog 
maar 1 maand tot het nieuwe jaar. Wat gaat de 

tijd snel!  
xoxo - Tatjana  

 
 
 



Aspiranten 
HELA ORANJE BAND! JA DAAR AAN DE OVERKANt! VINDEN JULLIE 
’T HIER PLEZANT? JA WANT WIJ ZIJN ASPIRANT!!! Maand 3 is 
aangebroken… Het is een maand vol speciallekes, dus lees 
maar goed de flits ladies       

 

3 november 

Omdat het herfstvakantie is, is het vandaag geen chiro, 
jammeeeeer       

 

10 november 

10 november is de nationale gezelschapsspelletjesdag 
(fopje). Toch gaan we vandaag allemaal 
gezelschapsspelletjes spelen. Neem dus jullie favoriete 
spelletje mee en we spelen 
erop los! 
 

 

 

spelletje mee en we spelen 



16-17 november 

Mandarijntjeeesss zijn 
gezond! Steek het fruit in je 
mond, eet je buikje rond. 
Mandarijntjesweekend, het 
leukste weekend van het 
Chirojaar :D Zorg dat jullie allemaal maar goed warm zijn 
aangekleed, dat jullie voldoende eten en drinken bij hebben en 
dat jullie je mooiste lachje opzetten. Zorg dat jullie even goed 
mandarijnen kunnen verkopen dan eten te fixen eh        Meer 
info vinden jullie in het artikel.  

24 november 

Vandaag is het Christus Koning en ons enige echte 
Aspirestaurantje! Zorg maar dat jullie allemaal goed geslapen 
hebben want het wordt een zware, maar kei leuke dag! Meer 
info vinden jullie in het 
artikel. 

 

Hopelijk vonden  jullie het een 
toffe maand! Dikke kusjes, 
Vicky 

 



SPEELCLUB

TIPPERPTIENS

ASPIRANTEN

KWIKKEN
- De kwikken echte podiumbeesten zijn? 
- De kwikken hopen beroemd te worden op kwiktok? 
- Er een echte drugsdealer schuilt in elk van hen?

- De tippertiens het witte konijn van Alice in Wonderland niet 
meer zo tof vinden? 
- De tippertiens als de beste pannenkoeken kunnen eten? 
- Meuh meuhmeuh meuhmeuh meuhmeuhmeuh meuh

- Singapore en chop choy volgens Jana Zingabor en jop joy is?
- Elise echt kei lang het woordje ‘euhm’ kan vermijden?
- Jitske een mega goeie techniek heeft om een ballon snel te 
doen ploffen?

- De speelclub nog lekker zal smullen van de snoepzak want 
jullie hadden heeeel veel vriendinnetjes mee 
- De leiding heel blij is met de nieuwe leden
- Elias eigenlijk toch een jongen is

WIST JE DAT...



- De kwikken echte podiumbeesten zijn? 
- De kwikken hopen beroemd te worden op kwiktok? 
- Er een echte drugsdealer schuilt in elk van hen?

WIST JE DAT...
Verjaardagen van 

deze maand 
 
 

Lilli 
1 november 

 
Elise 

12 november  
 
 

 




