
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Beste ouders en leden, 
Ons eerste semester zit er al op en dat is weer voorbij gevlogen. Nu gaan we even een korte break 
nemen, maar op 10 januari vliegen we er weer in!  
De programmatie voor het volgende semester ziet er als volgt uit (dit kan nog aangepast worden met 
nieuwe evenementen) Schrijf deze data dus in jullie agenda. 
 

10 januari: Chirojaar start opnieuw 
5 maart:  Fjesta Iserna. De fuif georganiseerd door de Aspi’s. Hier is iedereen natuurlijk 
welkom vanaf 21uur.  
6 maart: Geen chiro, rustdag voor de leiding. 
27 maart: Paaseierenraap. We verzamelen zondag om 9.50u aan de trap achter de 
kerk. Daar wordt de aftrap gegeven om paaseitjes te gaan rapen. Hier is iedereen 
welkom!! Je hoeft dus niet in de chiro te zitten om paaseitjes te rapen.  
3 april: een gewone chirodag 
10 april: werkweekend voor het kamp door de leiding en dus geen chiro 
17 april: daguitstap 
30 april -1 mei: speelclubweekend op kamp kwadraat. 
  

 
Een witte kerst als in een droom 

met tientallen lichtjes in een boom 
kerstballen blinken 

kerstklokken klinken 
de gezelligste tijd van het jaar 
met heel de familie bij elkaar 

wij wensen jullie een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar 
 



 
 

 
24 oktober: Halloweenfeestje !!! 
 
De scouts en gidsen van Tervuren hadden ons uitgenodigd voor een halloweenfeestje en dat wouden wij 

absoluut niet missen! Jullie kwamen allemaal super enthousiast en heeeel eng verkleed aan! Veel coole 

vampieren, spookjes, skeletten en onze Mats had zelfs een gasmasker bij! Toen was het tijd om te dansen, 

dansen, dansen en WOOOOW, jullie speelclubbers gingen er helemaal voor. Iedereen had zijn dansbenen 

aan en stond op de dansvloer alsof ze nog nooit iets anders hadden gedaan! De jongens verbaasden iedereen 

met hun hiphop pasjes en ook de meisjes stonden geen minuut stil. Na het eten van een lekkere 

snoepbrochette was het tijd om te zingen! De scouts en gidsen hadden het Swingpaleis voorbereid. Wat 

hield dit in? Er werden verschillende top plaatjes opgezet en toen de muziek stopte, moest je zo goed en luid 

mogelijk verder zingen. Het was jongens tegen meisjes wat het wat spannender maakte! Wie er heeft 

gewonnen weten we al niet meer, maar jullie hebben allemaal super goed mee gezongen en de jongens 

waren vooral heeeel luid! Toen was het jammer genoeg tijd om naar huis te gaan, ooooohhh! Wij hebben 

ons alleszins echt geamuseerd met jullie!! 
 
1 oktober 
 
Geen chiro want wij hadden ons halloweenfeestje al gehad in Tervuren! 
 
8 november 
 
Geen chiro want de leiding was aan het vergaderen in de Ardennen! 
 
15 november: Schaatsen 
 
Samen met de hele chiro zijn we met z’n allen gaan schaatsen! Vele onder jullie hadden dit nog nooit of 

amper gedaan en dus was het in het begin een beetje wennen wat heel normaal is! Stapje voor stapje 

schaatsten jullie verschillende rondjes en na een tijdje zagen we jullie voorbij vliegen! Af en toe eens vallen, 

maar dat hoort er bij hé! Jullie hielpen elkaar en maakten er samen een toffe dag van, zo leuk om te zien! 

Enkele probeerden zelfs trukjes zoals achterwaarts schaatsen of pirouettes! Dit was een zeeeer koude, maar 

ook zoooooo’n leuke dag :)  
 
22 november: Christus koning 
 
Christus Koning is een speciale dag op onze chiro! Jullie kregen die dag leiding van twee andere leiders: 

Lara en Willem! Jullie hebben toen een spelletje gespeeld waarbij jullie de ingrediënten moesten verzamelen 

om chocoladekoekjes te maken. Jullie kregen de  ingrediënten enkel als jullie enkele opdrachten konden 

voltooien. Zo hebben jullie bijvoorbeeld tik-tak-boem gespeeld, de jetonnendans (coolere versie van 

stoelendans), jullie hebben ook woordjes moeten uitbeelden zodat de anderen het konden raden. Hier waren 

jullie blijkbaar heel goed in! En uiteindelijk hebben jullie alle ingrediënten gewonnen en kreeg heel de chiro 

chocoladekoekjes als vieruurtje! Goed gedaan Speelclub!!  
 
 

 

 



29 november: Beestenboel 
 
Jullie leiding had weer voor een leuk spelletje gezorgd: het SUPER MEGA COOLE BEESTENBOEL spel. 

Een chinese vrijwilliger mocht uit een doosje een kaartje trekken met daarop een diertje geschreven. Bij dat 

dier hoorde dan telkens een opdracht die we samen met de groep zo goed mogelijk moesten volbrengen of in 

twee teams. Zo hebben we bijvoorbeeld zieke krab gespeeld. Terwijl één iemand van de groep even naar 

buiten moest werd er beslist wie de zieke krab van de groep was. We riepen de persoon die buiten stond naar 

binnen en die moest dan raden wie de zieke krab was door op de schoot te gaan zitten bij de andere, de zieke 

krab gaf een knuffel, de andere krapjes knepen zachtes. Een ander spelletje was het spelletje van de pinguïn 

wat jullie allemaal super tof vonden! Jullie stonden allemaal met jullie blote buik tegen de tafel terwijl er 

iemand onder de tafel zat met een ijsblokje. Die persoon mocht dan bij iemand het ijsblokje tegen de buik 

wrijven. We mochten niet kunnen zien bij wie dus het was de opdracht om dit zo goed mogelijk te 

verbergen! Dit was blijkbaar heel moeilijk want vele begonnen heel luid te lachen! Andere spelletjes waren 

dassenroof en het geblinddoekt tekenen van een staart op een tekening van een varken waar Ellen heel goed 

in was! Hopelijk vonden jullie het een toffe namiddag net zoals wij! 
 
6 december: Sinterklaas 
 
Woehoeeeew, de enige echte Sinterklaas komt 

er aan!! Jullie waren allemaal heel erg 

opgewonden en dat merkten we. Springen, 

roepen, lachen, gieren en brullen! De Sint en 

zijn zwarte piet hadden een briefje achter 

gelaten waarin stond dat ze heel misschien 

gingen langskomen, maar enkel en alleen als 

wij, met de hele chiro samen, ons best gingen 

doen. En wat moest de speelclub doen? Wij 

hebben allemaal een mooie tekening gemaakt, 

een coole meiter geknutseld net zoals de Sint 

er eentje heeft en ten slotte veranderden we 

allemaal in zwarte piet!  

 

 



Toen was het spannend afwachten tot de Sint kwam en opeens was hij er, OP EEN SCOOTER! COOOOOL!! Zwarte 

piet had een hele zak vol lekker snoep mee, mmm! Daarna kregen jullie ook nog eens een lekker zakje vol lekkers bij 

het geven van jullie mooie tekeningen, de Sint was er zeker en vast heel blij mee. De grote monden en de grapjassen 

van de groep werden ook wel op het matje geroepen bij de Sint. Onze Thomas had dit jaar blijkbaar de grootste mond 

en Bas en Karel zijn de twee grapjassen van de groep met hun flauwe mopjes! Toch hebben jullie de zwarte piet 

kunnen doen lachen met jullie mopjes en de leiding vond ze ook heel grappig! :) De Sint moest nog bij vele andere 

kindjes langs gaan dus was het tijd om afsheid te nemen. Daaaaag sinterklaasje, tot volgend jaar!! 

 
XXXXXXXXXXXX 
JULIE EN FAUVE  

 

 
1 November 
Wij hebben halloween een dagje later gevierd omdat de Blubbers origineler willen zijn. Het was echt 
een suuuuper leuke avond! We hebben eerst een paar opwarmertjes gespeeld om in de stemming te 
komen. De blubbers mochten buiten verstoppertje spelen (en ja hoor dit vonden ze heel griezelig) dus 
dit was al een geslaagd spelletje! De rest van de avond hebben we naar een film gekeken die door de 
beamer geprojecteerd werd je kan dus zeggen dat onze chiro helemaal omgetoverd was in een 
blubber-cinemazaal! Tijdens de film hebben we filmsnacks gebakken voor de heksjes en dracula's. Het 
was dus absoluut een geslaagde avond! 
 
8 November  
Geen chiro, want de leiding was op teambilding in de Ardennen!  
 
15 November 
Deze zondag was een dag waar jullie volgens mij allemaal hadden naar uitgekeken! We gingen 
schaatsen, , met bijna heel de chiro! Behalve de Aspi’s, was elke groep mee, joepie, ook de Blubbers 
dus! Voor sommigen was het de eerste keer dat ze gingen schaatsen, wat spannend! Maar na een paar 
minuten, waren de meeste er al mee weg. Ik was verbaasd hoe snel jullie goed konden schaatsen, echt 
super  Ik denk dat ik voor alle Blubbers spreek als ik zeg dat het een super toffe dag was!  
 
22 November  
Jawel jawel, het is christus koning! Wat dat nu is maakt niet zoveel uit, het belangrijkste is dat jullie 
vandaag geen leiding kregen van Sylvain, Ellen en Anaïs, maar van Jonas, Fauve en mezelf (Dries, voor 
moesten jullie het al vergeten zijn)! Eigenlijk: cowboy Jack, Haviksnest en Pjotr (wie the hell is Jonas?). 
We namen jullie mee de wereld rond om daar een paar knotsgekke spelletjes te spelen. Jullie moesten 
met een reuzachtige katapult op de wereldkaart schieten, en waar de verfbal terechtkwam gingen wij 
heen! Zo zijn we op Antarctica geweest, waar we een hou-je-adem-in-onder-water-estafette hebben 
gehouden, of in China waar we Chinese voetbal hebben gespeeld. Bunjeelopen speelden we in België 
(met een reuze rekker, vastgemaakt aan een boom, zo ver mogelijk rennen en dan vooral niet vallen!) 
en nog veel meer. Hopelijk vonden jullie het een leuke trip! Maar wat jullie zeker leuk vonden waren 
de koffiekoeken en de warme chocomelk die jullie als vieruurtje kregen, mmmmmmmm!  
Na het vieruurtje waren Jack, Haviksoog en Pjotr er weer vandoor en moesten jullie het met jullie 
echte leiding stellen. Ik vond het een topdag! 
 
29 November Het Grote Platinnekes-spel 
Vandaag weer andere leiding, want jullie leiding was al bezig met examens! Dit keer weer mezelf 
(Dries, voor moesten jullie het wéér zijn vergeten), Celine en Mara! 
Het spel was zeer eenvoudig: jullie moesten verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. 
Hoe beter je het deed, hoe meer platinnekes je kreeg (= Eizers dialect voor kroonkurken). Die 



mochten jullie dan in een fles smijten met de kleur van jullie groep. De groep met de volste fles won! 
Het spel begon met een chaotische zoektocht naar platinnekes die we over het terrein hadden 
verstopt.  Tussen de opdrachten door konden er al eens wat platinnekes uit onze grote emmer vallen, 
of konden de stiekemerds ergens wat platinnekes gaan stelen (op eigen risico).  
Voor wie het nog wil weten: geel heeft gewonnen, proficiat!!! 
Trouwens, het was ook vriendjes- en vriendinnetjesdag. Hopelijk vonden zij het ook leuk, en zie we 
hen nog eens terug! 
 
6 December Sinterklaas 
Hij komt, hij komt die lieve goede sint! Jaja, vandaag was het zo ver, het was Sinterklaas! Elke groep 
kreeg een opdracht om te doen voor de Sint en zijn pieten. De Blubbers moesten ervoor zorgen dat 
Sint een comfortabele zitplaats had, dat het mooi versierd was en moesten wat kunstjes voorbereiden 
om aan de Sint te laten zien. We waren al snel klaar en de sint was nog altijd daar niet, wat was dat 
toch spannend! De leiding besloot om nog wat spelletjes te spelen tot hij kwam. En dan eindelijk was 
het zo ver, daar was de Sint en Zwarte Piet, op ne scooter dan nog wel, hoe zalig was dat trouwens! Na 
veel snoepjes gerapen te hebben, moesten jullie goed naar de Sint luisteren. Hij vertelde dat er veel 
brave kindjes waren, dus jullie kregen allemaal een lekker zakje om van te smullen! Weeral eens een 
leuke dag, een mooie afsluiter van de 1ste helft van het chirojaar  
 
Vrolijk kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar, een supertoffe kerstvakantie (zonder school, woehoew!!!), 
hopelijk veel sneeuwpret en tot volgend jaar!!! 
 

 

 
25 oktober:  
Jonas was er niet en dit vond Willem wel niet zo leuk. Nu moest hij alleen voor al die Rakwi’s zorgen 
maar dit is zeer goed gelukt. Willem had het idee om gewoon eens te zien wat de Rakwi’s graag doen 
want elke week zo een spel spelen dat de leiding kiest is natuurlijk niet altijd even leuk. Het was snel 
beslist want zowat iedereen wilde trefbal spelen. Na enkele potjes trefbal was het al tijd voor het 
vieruurtje en konden jullie gaan vrijspelen. 
 
31 oktober: 
Het was Halloween en dit konden we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Willem was een beetje te 
laat doordat hij moest gaan werken voor zijn stage. Maar dat was geen probleem want Jonas kon jullie 



nu al een paar enge verhaaltjes vertellen over de man met de zaag bijvoorbeeld die ‘s nachts in de dreef 
van Eizer rond loopt. Toen jullie hoorden dat jullie per 2 een wandeling mochten gaan maken door de 
dreef begon de adrenaline te stromen  . Zeker toen jullie jullie zaklampen moesten afgeven, dat was 
moeilijk he? Jullie dachten natuurlijk dat Willem zich verstopt had in het bos maar nee daar zaten wat 
meer monsters dan 1, bijna heel de leiding zat verstopt in het bos. Eerst Mochten de stoere jongens 
Mauro en Alexander vertrekken zij waren aan het zeggen dat ze niet bang waren maar dat was precies 
niet helemaal waar. want wanneer het tweede groepje mocht vertrekken kreeg ik een telefoontje van 
Lara dat de stoere jongens de dreef nog niet waren in gegaan want dat was precies toch een beetje te 
eng. Na wat onderhandelen zijn Jonas en Jullie mee de dreef in gegaan want alleen vonden de Rakwi’s 
het toch precies te eng. Zeker de meisjes hadden het moeilijk maar bijna iedereen heeft de wandeling 
durven afmaken. Na de enge tocht door de Dreef was het tijd voor een enge film die vooral grappig was 
en Willem en Jonas hadden nog allemaal lekkere snacks voor jullie. 
 
8 november: Geen Chiro, want leidingsweekend  
 
15 november:  
We zijn met iedereen buiten de Aspi’s gaan schaatsen. Dit was wel leuk he! Zo de schaatsbaan inpalmen 
met de Chiro. De meeste onder jullie konden het wel al maar ik denk dat iedereen toch een paar keer 
gevallen is . Wij vonden het in ieder geval een geslaagde zondag. 
 
22 november: 
Het was Christus Koning en dat wil zeggen dat jullie geen leiding van mij en Willem kregen maar van 
andere leiding. Jullie kregen leiding van Julie en Sylvain en zei vonden het in ieder geval een leuke 
zondag hopelijk jullie ook? En natuurlijk niet vergeten als vieruurtje was het chocomelk met een 
koffiekoek . 
 
29 november: Geen Chiro 
 
6 december: 
Sinterklaas is langs gekomen maar eerst moesten we met iedereen de Chiro een beetje op fleuren voor 
de Sint. De Rakwi’s kregen 2 opdrachten 1: Maak een liedje voor de Sint en 2: Maak een grote krijt 
tekening voor de Sint. Wanneer onze eigenste songwriters Rune, Kobe en Sepp hun liedje waren aan 
het schrijven wat uiteindelijk echt zeer snel en goed is gegaan! Heeft de rest een enorme krijt tekening 
gemaakt. Er waren enkele kunstwerkjes tussen zoals Jorim zijn party-boot. Maar ook een paar 
tekeningen die Sinterklaas minder leuk zou vinden zoals Alexander en Mauro hun dikke Sint. Het was 
een leuke zondag met zeer veel snoep :p  
 

 
 



 
 
 

 
 

Dag lieve tito's 
 
Hier zijn we weer met een nieuw lachertje! Waar zullen we beginnen? Halloween ja dat lijkt wel al 
even geleden he! We gaven toen chiro op een zaterdagavond. Eerst keken we een gezellig filmpje 
he Febe, Alde en Silke  dat was toch niet zo eng?? We aten lekkere vettige dingen en erna zijn 
we nog door het enge bosje gelopen in de donker dat was toch een beetje eng he! Het was weer 
een leuke avond met jullie top kids! 

8 november 

Toen waren wij met de leiding op teambuilding dus was het geen chiro. Wij zaten in een of ander 
huisje in de ardennen en hebben er leuke avonden beleefd veel vergaderd en een hoogteparcour 
gedaan! Het was super tof maar we hebben jullie wel gemist hoor! 

15 november 

 Hup naar haasrode! Allemaal samen gaan schaatsen dat was toch eens tof he! Met vallen en 
opstaan is het toch uiteindelijk super tof geworden! Iedereen heeft zich goed geamuseerd denk ik! 
Wij allesinds wel  

22 november 

proficiat aan de tito's die in de mis waren! Deze zondag was het christus koning. Hier kregen jullie 
leiding van Ellen en Celine. Jullie hebben ons waarschijnlijk super hard gemist deeeuh! Maar 
gelukkig waren we er volgende week weer!  

 

 

 



29november 

Toen speelde we boscluedo! Jullie moesten elk een kamp bouwen en daar jullie kaartjes in 
verstoppen. Tijdens het spel moesten jullie proberen bij de andere in het kamp kaartjes te krijgen 
om zo de dader, wapen en plaats te weten te komen. Seppe, cedric, Remy en Owen jullie waren 
toppers en hadden bijna alles goed! Proficiat boys smile-emoticon de meiden daar en tegen waren 
gezellig in hun kamp aant koffie kletsen! Foeifoei smile-emoticon uiteindelijk sloten we de zondag 
af met het spel 'dag madam' dat was wel nog lachen. Omdat Cedric daar zo goed in was mocht hij 
mooi in de modder gaan rollen en het liep een beetje uit de hand waardoor iedereen wat in de 
modder had gerold!  

6december  

Hij komt Hij komt die lieve goede Sint... Dikke duim voor de ijverige studenten die toch kwamen! 
Silke, Owen, faye, Febe en Alde maakten mooie tekeningen en versierden het speeltuig voor de 
intrede van de Sint. Ze moesten ook een act voorbereiden maar dat was een beetje uit de hand 
gelopen. Maar toch goed gedaan! 

 

 

Ik wens jullie veel succes met de examens allerliefste 
titotjeees. Nu zal het een lange tijd geen chiro meer 
zijn! Wij hebben jammer genoeg ook examens in 
januari maar wij gaan proberen voor vervanging te 
zorgen zodat jullie jullie toch zondag kunnen uitleven! 
Spijtig genoeg zonder ons maar vanaf 24januari zijn 
we terug!  

Tot snel groetjes Bjarne en Ineee 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
31 oktober 
Vandaag was het halloween!!! De mensen van Eizer moeten toch 
even dubbel hebben gekeken want aan de kerk stonden allemaal 
vreemde personages.  Want de keti’s die waren kei goed 
verkleed voor halloween, wat best wel geweldig was. Na een 
spelletje verstoppertje met de tito’s gingen we normaal gezien 
een film zien met iedereen. Dat was het oorspronkelijke plan, 
maar daar hadden we geen zin in he. Wij hebben dan maar de 
grote dobbelstenen gepakt en zessen gespeeld! Hilarisch was 
het. Denk even mee terug aan Kristof die een extreem gevoelige 
maag had en Joren die een ei opdronk alsof het niks was. Jolien 
die haar prachtig dansje deed of bloemen moest halen op het 
kerkhof en oh hoe kon ik jullie vergeten, Rozelien vastgetaped in 
het hoekje en Lore die een wolf moest nadoen?  
 
Na een tijdje was jullie inspiratie toch wel lichtelijk gezakt. Zo 
besloten we om time’s up te spelen! Echt halverwege onze ronde kwam Ine een paar van jullie 
stouteriken meepakken. Het dreefje werden jullie ingestuurd. Wat daar gebeurde zal ik maar niet 
bovenhalen maar ik zag toch wel traantjes toen jullie eruit kwamen… mopje, jullie kunnen 
ondertussen wel tegen een stootje!  
 
8 november 
Het was geen chiro, want de leiding was op teambilding in de 
Ardennen! 
 
15 november 
Whoehoee we zijn gaan schaatsen! Echter hebben we hierbij 
jullie niet zoveel gezien maar we zagen wel dat iedereen kon 
schaatsen, dit was al positief. De jongens die aan het racen 
waren over de schaatsbaan, Louise die werd afgemaakt door de 
tito’s of de rest die wat van de sfeer aan het genieten was. 
Hopelijk vonden jullie het even leuk als ons!  
 
22 november  
Eerst en vooral nen dikke merci aan degene die aanwezig 
waren bij de Chiromis!! Deze zondag was het Christus Koning. 
Jullie kregen leiding van Ine, Anaïs en Liesbeth die even terug in 
het land was. Jullie hebben het spel ‘Wat als ik terug een speelclubber was’ gespeeld. Hopelijk hebben 
jullie je goed geamuseerd, maar ik denk van wel he  Lara gaf leiding aan de allerkleinste en Mara aan 
de allergrootste. Om 16u was het dan tijd voor een lekker vieruurtje: warme chocomelk en ne goeie 
chocoladekoek, dat was weer eens smullen! Toen viel het ons pas op hoe jullie eruit zagen na het spel, 
allemaal met ne goeie kwak gel in jullie haar, hilarisch. Hopelijk hadden jullie een leuke dag! 
 
 
 
 



27 november 
Deze vrijdag hadden jullie ’s avonds Chiro door de stomme examens! Ik stond er alleen voor, want ons 
Lerre was vergeten dat ze de late had op haar stage… We zijn die avond begonnen met Time’s up. 
Super leuk spel waarvan jullie wel weten hoe het gaat he  Thea en Louise vormden een 
teamgenaamd ‘De Meikeverstenen’, Tom en Magnus waren ‘ De eetsbevers’, Kristof en Rozelien 
noemden zichzelf ‘Macaroni Pepperoni’ , Jolien en ik waren ‘De Queen B’s’. Wat ik me herinner: jullie 
zeiden teveel euhhhh, Jolien kon schitterend uitbeelden en Macaroni Pepperoni was de uiteindelijke 
winnaar, proficiat! Daarna speelden we verstoppertje, nu denken jullie amai das saai, maar neen: het 
was verstoppertje in het donker! De 2de keer werd het eerder het spel ‘We laten Magnus zoveel en zo 
hard mogelijk verschieten’, he Magnus? Magnus en Tom, goed geslapen die nacht? Hieruit bleek dat ik 
een pro was in me te verstoppen, aangezien jullie allemaal in het Tito-lokaal stonden terwijl ik daar in 
een hoekje zat! Daarna was het tijd voor een lekkere dorstlesser en versnappering! En ook tijd voor 
een koffieklets, dat was toch gezellig he.  
 
4 december 
Deze keer hadden we weldegelijk een spel voorbereid! Echter was het vrij moeilijk voor jullie, nee 
voor de jongens om de concentratie er bij te houden. Oke, ik kan begrijpen als je grote fan bent van  
MANDJE dat je zeker alleen daaraan kunt denken. Daar leef je mee.  
Even terug naar wat we hebben gedaan. Verstoppertje in het donker, waar we enkele gillen bij 
gehoord hebben alsof er iemand ging sterven! Vervolgens time’s up waar jullie opdrachten moesten 
doen in een minuut, echter waren het misschien niet de beste opdrachten maar waren er toch enkele 
toppers bij zoals: Joren die heel mooie piramide op zijn hand had gemaakt (valsspeler) of Mira die 
geheime skills heeft! Om in stijl af te sluiten hebben we dan nog een spelletje jenga gespeeld. Wacht 
hoe speel je dat Kristof? Na een record hoogte was Tom erin geslaagd de toren te laten vallen!  
 
Nu is het een lange tijd geen Chiro, wat heel spijtig is, maar ja wij hebben ook examens  Ik moet nog 
eens met Lara overleggen wanneer we terug Chiro kunnen geven. (ik laat jullie dit op tijd weten op 
fb!) Maar tijdens de kerstvakantie is het sowieso geen Chiro. Dus dan zien we jullie pas in 2016 terug, 
omg das super lang!! Ik mis jullie nu al. Bon nu stop ik met mijn emotioneel gedoe, nog veel succes 
lieve kindertjes van ons!  
 
Merry Christmas and a Happy Happy Newyear, Lara en Mara! 
 
 

 
 

ASPI’S, GE GAAT HARD OF GE GAAT NIET! 

25 oktober 
Het begint hier al goed, deze keer waren Dries en ik er al niet (aiai) en dus geen Chiro. 
 
31 oktober 
Aangezien het zondag 1 november Allerheiligen was en iedereen dan naar de mis gaat, joepie… gaven 
we zaterdag Chiro want het was halloweeeen! Vanavond hebben we een soort van Halloween-Cluedo 
gespeeld op de Chiro, funnymixjes gegeten en… de rakwi’s bang gemaakt! Al die dat verkleed kwamen 
naar de Chiro, kregen een voorsprong in het Cluedospel en als ik mij niet vergis, was iedereen 
verkleed behalve Dries en ik (woeps!). 
 
 
 



8 november 
Geen chiro, want wij hadden leidingsweekend, heel leuk voor ons, minder leuk voor jullie maar 
volgend jaar jullie erbij oleeee! 
 
15 november 
Vandaag was Dries er niet. Slechte punten hé Dries! (hihi eens aan mij om het te mogen zeggen) Maar 
we kregen een top-vervanger Brechtttt! We speelden K3 zoekt K3,  hier was het de bedoeling om via 
allerlei opdrachtjes de nieuwe K3 te worden. Hier kleurden jullie jullie haren (en sommigen al eens de 
wenkbrauwen, he Lucas hahaha), maakten jullie een regenboogjurkje, zongen oma’s aan de top voor 
omaatjes, … Heel leuk! Paar foto’s van onze mooie K3’tjes: 

 
22 november 
Vandaag was het Christus Koning! Jullie kregen leiding van Mara en Bjarne, wat jullie daar juist 
speelden, zullen jullie beter weten dan ons maar het leek in ieder geval top!  
 
 
28 november 
Aangezien jullie bijna examens haddden, gaven we nog eens avondchiro zodat jullie al hard (want 
Aspi’s gaan hard, of gaan niet) zondag konden studeren. Het was eigenlijk een rustig avondje. Eerst 
speelden we time’s up tot onze voetbalisten ook gearriveerd waren en dan staken er een paar het 
vuurtje aan, een paar maakten frikandellen zodat we nadien gezellig rond het vuurtje konden gaan 
zitten, hier hebben we wat gebabbeld, beetje blackbox gespeeld en dan was het al weer tijd om naar 
huis te gaan, ouh! Ik vond dit in ieder geval een heel toffe avond!  
 
6 december  
Sinterklaas! Ik was er weer niet (aiai slechte punten voor mezelf), maar het wel weer eens top zijn 
geweest zeker! 
 
Voila, dat waren weer eens paar top-zondagen! Een fijne vakantie, een vrolijk kerstfeest en gelukkig 
nieuwjaar!  
Daaaag, 
Dries en Celine 
 
 


