


 
 

buiten onze grenzen treden  
leren van anderen  

samen staan we sterk  
chiro, dat is wat ons bindt  

samen grenzeloos chiro  
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Eerste Chirozondag 
 

Beste leden en ouders 

 

Zondag 8 september is het weer zover, de eerste 
Chirozondag! Zijn jullie allemaal klaar voor een zalig jaar met 
toffe spelen? De leiding alvast wel! Omdat er heel wat leden 
overgaan naar een volgende groep, doen we een overgang. 
Daarom moeten jullie kleren meenemen die vuil mogen 
worden. Spannend hé? 

 

De Speelclub en Kwikken hebben Chiro van 14u-17.30u. De 
oudsten hebben Chiro van 14u-19u.  

 

Als je na kamp nog kleren hebt gevonden die niet van u/uw 
dochter zijn, mogen jullie deze zeker meenemen! 

 

Tot binnenkort! 

Groetjes, de leiding 

 





SPEELCLUB	  
	  
Lieve	  speelclubbers	  	  
Zijn	  jullie	  klaar	  voor	  een	  maand	  vol	  leuke	  
zondagen?	  Wij	  in	  ieder	  geval	  al	  wel	  hoor!	  	  
Wie-‐o-‐wie	  is	  jullie	  nieuwe	  leiding,	  SPANNEEEND.	  
	  
	  
Zondag	  8	  september	  
Joepieeee,	  eindelijk	  terug	  Chiro!!!	  
Benieuwd	  naar	  wie	  jullie	  nieuwe	  leidster(s)	  is/zijn?	  Vandaag	  komen	  
jullie	  het	  te	  weten	  dus	  zorg	  dat	  je	  er	  zeker	  bij	  bent!	  
(p.s.	  neem	  al	  je	  vriendinnetjes	  mee	  die	  graag	  eens	  willen	  proberen,	  
iedereen	  is	  welkom)	  	  

	  
	  
Zondag	  15	  september	  
Jullie	  leiding	  zit	  met	  een	  groot	  probleem	  😮😮	  
Volgens	  de	  Chiro-‐inspectie	  is	  het	  
speelclublokaal	  veeeel	  te	  saai	  :ooooooo	  
Hopelijk	  kunnen	  jullie	  ons	  helpen	  om	  het	  lokaal	  
te	  versieren!!	  
(p.s.	  heb	  je	  thuis	  nog	  iets	  van	  versiering	  liggen	  
dat	  toch	  de	  vuilbak	  in	  gaat,	  neem	  het	  zeker	  
mee!)	  	  
Tot	  dan!	  	  

	  



	  
	  
ZATERDAG	  21	  september	  
Vandaag	  is	  het	  de	  enige	  echte	  
Cocktailavond  .	  Nodig	  al	  je	  vrienden	  en	  
familie	  uit	  voor	  het	  feest	  van	  de	  eeuw.	  
Iedereen	  is	  welkom	  vanaf	  21u.	  	  

	  
	  
	  

	  

Zondag	  29	  september	  
Wat	  we	  vandaag	  gaan	  doen	  lieverdjes	  is	  een	  grooooote	  verassing😋😋	  

	  
	  

Groetjes	  Van	  de	  grote	  onbekende	  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	  

	  

	  
	  



KWIKKEN 
	  

Jopeiiiiiiiiii! Een nieuw chirojaar vol nieuwe leuke spelen 
en nieuwe gekke leiding. Hopelijk hebben jullie er al zin 

want we vliegen erin! 
	  

 
1/ September  
Vandaag is het jammer genoeg nog geen chiro 
maar volgende week begint het avontuur!  
	  
	  

 
8 september  
Wie o wie wordt jullie nieuwe leiding? 
Zijn jullie er klaar voor?????????  
Zeker komen als jullie de onthulling 
willen meemaken!  

 
 

 
 
15 september 
De eerste zondag met jullie nieuwe leiding, spanneeeenddddd!!!!!!!!  
De regels volgen is vandaag van groot belang! Na deze zondag kennen 
we elkaar door en door! Komen is de boodschap!!!  
	  

 
 



 
 
 
 
 
21 september  
Overdag is het geen chiro maar jullie zijn 
allemaal welkom vanaf 21u om gezellig te 
komen feesten op de cocktailavond!  

 
 
 
 
22 september 
Omdat het gisteren de cocktailavond was is het jammer genoeg geen 
chiro vandaag L 

 
 
29 september  
MEGA JUNGLESPEED!!!!!!! YEAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!  
	  

	  
	  

De eerste van maand van het grote chiro avontuur zit er 
alweer op! Het was superleuk! 

Ben jij er volgende maand weer bij voor opnieuw een 
hoop plezier? 

 
Groene lekjes,  

 
Jullie leiding  

 



Tippertiens  
 
zondag 8 september  
Wie zou jullie nieuwe leidster zijn?  
Kom zeker naar de eerste 
chirozondag om dat te ontdekken.  
 
P.S. we eten vanavond gezellig op 
de chiro en je hoeft geen eten te 
voorzien 

 
 
zondag 15 september  
I’m blue dabadee  
 
 
 

 
zaterdag 21 september 
Het is vanavond weer tijd voor onze 
jaarlijkse cocktailavond. Hou deze 
datum dan ook zeker en vast vrij!  
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zondag 22 september  
Vandaag is het jammer genoeg geen chiro, want de 
leidsters gaan alles opruimen van gisteren! 
 

zondag 29 september   
Wat jullie vandaag gaan doen is nog 1 grote 

verrassing!  
 
 
 
 

Hopelijk vonden jullie het al een topmaand, op 
naar de volgende! 

xoxo- Jullie nieuwe leidster  
 
 

 



Aspiranten 
Halloooooooo liefste aspi’s 
van mij! Ik ga het kort en 
krachtig houden… ZIJN 
JULLIE KLAAR VOOR EEN ONVERGETELIJK 
CHIROJAAR?? (Hopelijk is jullie antwoord 
volmondig ja!)  

 

8 september 

Woehoeewwwww, de allereerste zondag van het 
nieuwe Chirojaar! Zijn jullie benieuwd wie jullie 
nieuwe leiding is? Ik ben er alvast helemaal klaar 
voor, jullie hopelijk ook       

 

15 september 

Deze zondag gaan we elkaar een beetje beter leren 
kennen! Jullie kennen elkaar waarschijnlijk al heel 
goed, maar ik ken jullie nog niet en jullie kennen 
mij nog niet      . Daarna gaan we ons lokaal 
helemaal pimpen en versieren. Neem dus allemaal 
maar posters, tekeningen, versiering,… mee! 

 



21 september 

Vandaag is het onze enige 
echte cocktailavond!! 
Klaar om lekkere 
hamburgers te bakken? 
Met dat geld kunnen we op 
een zalig voorkamp gaan! 
De uren wanneer jullie 
verwacht worden ga ik nog 
doorgeven. Tot dan!  

22 september 

Vandaag is het rustdag en kunnen jullie lekker lang 
uitslapen. Tot volgende week! 

29 september 

Willen jullie graag weten hoe het is om zwanger te 
zijn? Het is nog een beetje te vroeg, maar we gaan 
er wel al voor oefenen voor als het zover is. Neem 
voor in de avondchiro allemaal 5 euro mee!  

 

Voila, dit was onze eerste maand al. Plezant toch?? 

Dikke oranje kusjes, anoniempje 

 



SPEELCLUB

TIPPERPTIENS

ASPIRANTEN

KWIKKEN
- De kwikken geweldig leuke leiding hebben?
- De leiding al uitkijkt naar het leiding geven aan die 
knotsgekke groene groep?
- Het een megafantastischformidabelleuk jaar beloofd te 
worden?!

- Jullie leidster er super veel zin in heeft? 
- Julie een zot jaar gaan beleven? 
- Jullie leidster jullie nu al een toffe bende vindt? 

- Jullie leidster echt suuuuuuper veel zin heeft in het nieuwe 
chirojaar?
- Jullie geweldige leden zijn?
- Ons afdelingsfi guurtje een coole egel is?

- De speelclub hun leiding toch wel de allerbeste is?
- De speelclub een BANGELIJK onvergetelijk fantastisch 
jaar gaan hebben?
- Je zeker heeeeeel veeeeel vriendinnetjes moet meenemen? 

WIST JE DAT...
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