


Oktober 
 

De herfst is begonnen 
De blaadjes krijgen alle kleuren van de 

regenboog 
Oktober zit ook op de chiro vol met kleur 
Extra vriendinnetjes, een griezelavond,..  

in oktober kan het allemaal! 
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VRIENDINNETJESDAG 

 
Beste ouders en leden 

 

Op zondag 13 oktober is het onze 
vriendinnetjesdag. Jullie mogen AL jullie 
vriendinnetjes, nichtjes, buurmeisjes,… 
uitnodigen op de Chiro. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde. Jullie gaan met z’n allen 
een super fijne dag beleven! En voor de 
groep met de meeste vriendinnen, is er een 
HEEEEERLIJKE verrassing. Doe dus maar 
allemaal jullie best        

 

 



Halloween 
 

MWUAHUAHUAHUA!!!!!! 

Zaterdag 26 oktober is het Halloween 
op de Chiro. Verkleed jullie allemaal in 
een skelet, zombie of een heeeeel eng 
monster met heel veel bloed en slijm!  

De Speelclub en Kwikken worden 
verwacht van 18u-20u. 

De Tippertiens en Aspi’s moeten van 
20u-22u komen als ze heeeeel veel 
schrik willen hebben.  

Tot dan!!  

 



 

Nu jullie weten wie we zijn hebben jullie waarschijnlijk heel veel zin in de maand oktober. Wij kunnen in ieder geval al niet meer 
wachten! xoxo  

 

Zondag 6 oktober (14u-17:30u) 

Vandaag gaan we iets doen wat jullie goed kunnen, de clown uithangen       
Bereid jullie voor op een dag vol circusachtige dingen!  

 

 

Zondag 13 oktober (14u-17:30u) 
Vriendinnetjesdaaaaaaaaaaaag!!!!!!!!!! 
Neem aaaal jullie vriendinnetjes mee naar de Chiro want de groep die de meeste vriendinnetjes meeneemt verdient een grote 
verrassing!!!! 
ps. Je hoeft geen 4-uurtje mee te nemen, daar zorgen wij voor       

 

 

Zondag 20 oktober (14u-17:30u) 
De gestoorde professor is ziek en heeft ons gevraagd of we zijn experimenten kunnen uittesten. 
Daar konden wij natuurlijk geen nee tegen zeggen. Zet jullie veiligheidsbril al maar op!  

 

 

 

!ZATERDAG 26 oktober (18u-20u)! 
SNOEP OF JE LEVEN!!! Oefen die zin al maar goed voor de spiegel want vandaag gaan we trick or treat’en 
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Zondag 3 november is het GEEN Chiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, 

De leukste leidsters van het hele heelal, Ineke en Imke  



KWIKKEN 
Oktober	  staat	  weer	  voor	  de	  deur,	  het	  beloofdt	  een	  hele	  leuke	  
maand	  te	  worden.	  Dus	  zorg	  maar	  dat	  jullie	  er	  allemaal	  bij	  zijn,	  

dan	  maken	  we	  er	  één	  groot	  feest	  van!	  	  

	  

	  

6 oktober  

Haal	   je	   beste	   dansmoves	   en	   juryskills	   maar	   boven	   want	  
vandaag	  spelen	  we	  SO	  YOU	  THINK	  YOU	  CAN	  DANCE!!!!	  	  

	  

	  

	  

 

13 oktober  

JOEPIEEEEEEE	  HET	  IS	  
VRIENDINNETJESDAAAAAAAAG!	  Neem	  allemaal	  
je	  tofste	  vriendinnen	  mee,	  dan	  maken	  we	  er	  
samen	  een	  gekke	  zondag	  van!	  En	  zorg	  ervoor	  
dat	  de	  kwikken	  de	  prijs	  van	  de	  meeste	  
vriendinnetjes	  winnen!!!	  	  

(ps:	  je	  moet	  geen	  vieruurtje	  voorzien)	  	  
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20 oktober 

Vlaggetjes,	  ballonnen,	  lampjes,	  stoelen,	  tafels,	  slingers,	  mascottes,	  …	  Het	  is	  
allemaal	  welkom	  want	  vandaag	  versieren	  we	  het	  lokaal!	  Neem	  zeker	  allemaal	  
leuke	  spulletjes	  mee!	  	  

 

 

26 oktober (zaterdag)  

HALLOWEEEEEEEEEEEEEEN!!!	  Trek	  je	  griezeligste	  kleren	  
aan,	  vanavond	  gaan	  we	  op	  tocht!	  Let	  op,	  vandaag	  is	  het	  
een	  zaterdag,	  we	  zullen	  op	  pad	  zijn	  van	  18u	  tot	  20u.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Helaas,	  het	  zit	  er	  weer	  eens	  op!	  Oktober	  is	  voorbij	  gevlogen…	  
Maar	  we	  verwachten	  jullie	  allemaal	  volgende	  maand	  terug	  te	  

zien	  om	  van	  november	  weer	  een	  knaller	  te	  maken!	  

Warme	  knuffels,	  

Chadia	  en	  Helena	  



Tippertiens  
Allerliefste roodblauwe leden, oktober 
wordt een maand vol leuke zondagen! 

Allemaal komen dus! 
zondag 6 oktober   
Ik ben zot van ‘A’. Vandaag gaan we 
ontdekken wat voor leuks Antwerpen  
voor ons in petto heeft. 
 
zeker niet vergeten: fiets en 
voldoende drinken 
 

 
 

zondag 13 oktober  
Vandaag is het vriendinnetjesdag, 
neem dus gerust al je vriendinnen 

mee!  
Ik ben te laaat, te laat! We verven 

de rozen rood. Vandaag wanen 
we ons in Wonderland.  
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vrijdag 18 oktober  
Nee het is vandaag geen chiro. Maar toch ook een 
beetje wel; Het is namelijk dag van de 
jeugdbeweging vandaag! Ga zeker in je uniform 
naar school! 

 
zondag 20 oktober 

Wat krijg je als je dat ene spel 
met die koning op een bepaald 
moment omgooien, combineert 

met een soort cornflakes? We 
ontdekken het vandaag! 

 
zaterdag 26 oktober  20u-22u 
Vanavond is het Halloween activiteit! Hou jullie 
maar al vast, want het gaat spannend worden! 
 

Zondag 27 oktober  
vandaag is het geen chiro :( Maar ik heb wel 

leuk nieuws voor jullie want de herfstvakantie is 
begonnen!   

 
 

Oktober is ook alweer voorbij... maar niet 
getreurd, jullie leidster heeft ook voor 
november super coole dingen in petto 

xoxo- Tatjana   
 



ASPIRANTEN 
Hallo hallo lieve Aspi’s. De eerste maand hebben 
jullie al overleefd! Zijn jullie klaar voor een 
tweede knallende maand vol avontuur? IK 
WEEELLLLLL!! 

06/10 

Vandaag spelen we een spel in’t stad. Of jullie 
moeilijke en lastige opdrachten gaan krijgen? 
Tuurlijk dat! Maar het wordt wel een plezante 
dag, daar ga ik niet aan twijfelen        

13/10 

Vandaag is het vriendinnetjesdag, jippieeeeee! 
Neem allemaal jullie buurmeisje, nichtje of een 
random iemand van straat mee, want het mag! 
Zorg dat jullie de heerlijke prijs winnen he!  

 

 

 

 



20/10 

Oké oké, omdat Jana zich wil bewijzen dat ze 
écht goed kan koken en omdat Elise en ik graag 
eten, gaan we vandaag een heerlijk 
driegangenmenu klaarmaken! Misschien doen we 
dit stiekem ook om al een beetje te kunnen 
oefenen voor het Aspirestaurantje       Breng dus 
jullie beste kookskills mee en we maken er één 
groot bakfeest van! 

 

Zaterdag 26/10  20u-22u 

Halloween is mijn favoriete feest, 
dan ben ik verkleed in een 
griezelbeest! Zoals jullie duidelijk 
kunnen lezen, is het vandaag 
Halloween… Verkleed jullie jullie om 
ter engst en laat iedereen maar eens goed 
schrikken hehehehehe. 

 

Ziezo, dit was het dan weer voor het geweldige 
oktober. Klaar voor de volgende 8 maanden? 

Dikke oranje kusjes, Vicky 



SPEELCLUB

TIPPERPTIENS

ASPIRANTEN

KWIKKEN
- Chadia en Helena super blij zijn met hun gekke groene 
groep? 
- De kwikken pro’s zijn in memory bal?
- De kwikken erg goed zijn in de regels volgen? 

- De tippertiens al fi etsend smoothies kunnen maken?
- De tippertiens het beste zijn in gratis dingen fi xen?
- Hanne als de beste in 10 seconden een hele beker water kan 
drinken?

- Jitske meer dan welkom is in onze gezellige Aspiploeg?
- Flyeren toch niet zo leuk blijkt te zijn?
- Jullie coole grieten zijn?

- Het lokaal heel mooi versierd is? 
- De speelclub heel graag aan appels met choco lekt? ;)
- Jullie leiding heel leuk is? 

WIST JE DAT...
Verjaardagen van 

deze maand 
 

Samantha 
5 oktober 

 
Eliana 

13 oktober 
 

Sirin  
20 oktober  

 
Ineke  

23 oktober  
 

Alma  
23 oktober  
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