speelclub
Zondag 7 november
Het is vandaag geen chiro.

Zaterdag 13 en zondag 14 november
Dit weekend is ons mandarijntjesweekend! Komen jullie om samen met ons
super lekkere mandarijntjes te verkopen? Je wordt zaterdag om 9:30u op de
chiro verwacht en zondag is het om 13u gedaan. Meer info hierover staat
verder in de flits.

Zondag 21 November
Vandaag vieren we Christus Koning! We verzamelen allemaal op de
chiro om samen naar de kerk te gaan en daarna kan je ook lekker komen
eten in het aspi-restaurantje. Meer info kan je verderop in de flits vinden.

Zondag 28 november
Vandaag gaan we naar het bos!
Klaar om jullie vingers vuil te maken?

Kwikken
Zondag 7 november
Het is vandaag geen chiro.

Zaterdag 13 en zondag 14 november
Dit weekend is ons mandarijntjesweekend! Komen jullie om samen met ons
super lekkere mandarijntjes te verkopen? Je wordt zaterdag om 9:30u op de
chiro verwacht en zondag is het om 13u gedaan. Meer info hierover staat
verder in de flits.

Zondag 21 November
Vandaag vieren we Christus Koning! We verzamelen allemaal op de
chiro om samen naar de kerk te gaan en daarna kan je ook lekker komen
eten in het aspi-restaurantje. Meer info kan je verderop in de flits vinden.

Zondag 28 november
Hey kwikken,
Kleed je zeker warm aan en neem
iets mee om te eten/drinken want
vandaag gaan we op avontuur!
Groetjes de leiding

Tippers
zondag 7 november
Vandaag is het geen chiro :(

Zaterdag 13 en zondag 14
november
Mandarijntjesweekend!!!! Trek maar stevige
schoenen en warme kleren aan en zet je
vriendelijkste glimlach op want we gaan weer
mandarijntjes verkopen! Meer info verder in
de flits! Vergeet ook niet om veel voor te
verkopen, dit kan nog handig zijn voor later!
Het beloofd echt super leuk te worden ;)

Zondag 21 november
Christus Koning!! Jullie worden om 8:30 op de chiro
verwacht zodat we zeker om 9u kunnen vertrekken naar
de kerk. En nadien kan iedereen nog genieten van het
Aspi-restaurantje, hiervoor volgt ook nog meer info.

Zondag 28 november
Ik zit in ‘t groen, dikke Bertha, Rippel Stippel, … kunnen
jullie al deze spelen zoals echte chirogrieten dat zouden
moeten kunnen? Dat zullen we vandaag eens zien

Aspi’s
Zondag 7 november
Het is vandaag geen chiro.

Zaterdag 13 en zondag 14 november
Dit weekend is ons mandarijntjesweekend! Komen jullie om samen met ons
super lekkere mandarijntjes te verkopen? Je wordt zaterdag om 9:30u op de
chiro verwacht en zondag is het om 13u gedaan. Meer info hierover staat
verder in de flits.

Zondag 21 November
Vandaag vieren we Christus
Koning! We verzamelen
allemaal op de chiro om samen
naar de kerk te gaan en daarna
is het ons eigen
aspirestaurantje! Meer info staat
verder in de flits en volgt nog!

Zondag 28 november
Trek je stoute schoenen al maar aan, klaar om op pad te gaan…
Vandaag doen we een NO SHAME stadspel! Ook hier zullen jullie later
nog info over krijgen van ons ;)

Mandarijntjesweekend
Op vrijdag 12 november worden de mandarijntjes verpakt en zaterdag 13 en
zondag 14 november verkopen we met heel de Chiro lekkere mandarijntjes!
Vrijdag 12 november 2021
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 13 november 2021
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 14 november 2021
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/Tippers/Aspiranten ga mee op mandarijntjesweekend en
betaal hierbij €5

Christus Koning 21 november 2021
Vandaag vieren we de start van het nieuwe Chirojaar in de SintFranciscuskerk op de Bredabaan in Merksem. De nieuwe leidsters
Emma,Bauke,Indra,Arwen,Dorien en Roos zullen dan voorgesteld
worden.
We verwachten jullie allemaal in uniform om 8.30u op de Chiro. Ook de
ouders zijn van harte welkom voor een tas koffie of thee vanaf 8.30u9.00u in de lokalen van de Chiro. Om 9.00u vertrekken we met z’n allen
naar de kerk.
Na de viering is iedereen uitgenodigd op een kleine receptie in ‘De
Kring’, waar ook de leiding die gestopt is nog eens in de bloemetjes
wordt gezet. Nadien start het Aspi-restaurantje waar de Aspiranten
heerlijk voor jullie gaan koken. Jullie krijgen binnenkort een brief mee om
jullie in te schrijven.

WIST JE DAT JES
Wist je dat de leiding heel graag in het bos speelt?
Wist je dat de leiding mandarijntjes super lekker vinden?
Wist je dat de leiding het zo leuk vindt op de chiro?

Wisten jullie dat de kwikken super artistiek zijn?
Wisten jullie dat de leiding alvast uitkijkt naar halloween?
Wisten jullie dat de kwikken zich super goed kunnen
verkleden?

Wist je dat een hamster kan sterven als die een scheet laat
en niest tegelijkertijd?
Wist je dat de tippers originele manieren hebben om op de
hoogte te staan?
Wist je dat Lennert zeker nog eens mee leiding komt
geven? ;-)

Wist je dat de aspiranten echt een talent hebben voor koken?
Wist je dat je de tiramisu altijd als eerste moet maken?
Wist je dat de aspiranten al zingend pannenkoeken bakken?

