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1.KALENDER 

 

Chironamiddagen speciale activiteiten: 

 Zondag 18 december 

Speelclub gaat schaatsen. 

Verzamelen aan de Chiro om 14u, met 

een fiets. (geen Chiro voor de Aspi’s) 

 Donderdag 22 december: Aspi’s gaan 

naar music for life! En kerstfeestje 

Keti’s! 

 
 Vrijdag  6  januari : Kerstfeestje Aspi’s 

 Zondag 29 januari: : chiro 

 Zondag 12 februari: : chiro 

 Zondag 26 februari: : chiro

 (voor andere data, zie www.chiroadinkerke.be)

 
Pros: “ik heb een nieuw strikje gekocht!” 
Joram: “ ik zit bijna aan pokédex 100!!!” 
Febe: “ Trees en Hein hebben een nieuwe garagepoort!” 
Ward Deprez: “ Ik ben erdoor voor mijn examen bewaking!” 
Kenny & Andreas: “ Wij hadden een bijna doodservaring op sponsortocht, er zat een puppy 
achter ons!” 
Yanica: “Ik ben vandaag van mijn paard gevallen!” 
Robbe: “Ik heb dit jaar geen carnavalsvakantie!  “ 
Ward Riecherts: “Ik heb een Wateke in mijn hoofd zitten!” 
Rinat: “ Ik heb mijn lies gescheurd en dat deed pijn!” 
Chelsea: “Ik ga naar Disneyland!” 
Cynthia: “Ik heb een fotoshoot gedaan voor rodeneuzendag. Alles is te vinden op Facebook!” 
Manon: “ Ik ben erdoor voor mijn theoretisch rijbewijs!” 
Tuur: “Ik speelde met de warmsteweekdieren de boare helemaal plat!” 
Anastasia: “Ik heb de nieuwe K3 cd!” 
Joppe: “Ik ben bijna afgestudeerd!” 
Bruno: “We zijn met drumband Jong El Fuerte gehuldigd in het gemeentehuis!” 
Steffy: “Ik heb 2 tickets gewonnen voor Stan van Samang! Danku MNM!!!” 
Donovan: “Ik ben de beste gamer van het land! Behalve in FIFA… ” 
 

2. DE LAATSTE NIEUWTJES 

http://www.chiroadinkerke.be/


 

Volgende chiro, zondag 18 december, gaan de speelclubs schaatsen. Zorg dat je een fiets bij 

hebt. Vergeet ook je handschoenen niet ! Geld hoef je niet bij te hebben. 

We vertrekken om 14u aan de lokalen en zijn om 17u terug. 

 

 
 
 

4. SPAGHETTI-AVOND 

 

Zaterdag 15 oktober kwamen vele ouders, kindjes en sympathisanten samen smullen op onze 

jaarlijkse spaghettiavond. We kunnen dit jaar spreken van een heus record! Met 300 

aanwezigen is dit de grootste opkomst die er ooit geweest is. Nogmaals willen wij alle 

kookouders bedanken voor de heerlijke bereiding van de spaghetti. Ook Dono, Cynthia en 

Staas willen we zeker bedanken voor het maken van de prachtige bivakfilm!!! 

 

 
 

 

 

 

 

3. SCHAATSEN 



5. CHIRO IS… 

 

Chiro is spelen om het spel.     
Chiro is verbondenheid. 
Chiro is een deel van jezelf. 
Chiro is voor iedereen. 
Chiro is voor altijd. 
 
 
 

 

 

 
 

  



 

6. MOPJE VAN DE MAAND! 

 

 

Kenny vraagt aan de bediende van een benzinestation: 

Hoeveel moet ik betalen voor een druppel benzine? De 

bediende antwoord: 1 druppel? Euh niets. 

Waarop Kenny zegt: Goed, druppel dan maar mijn tank vol! 

 

 

 

 

Slime Kenny 

7. VRAGEN? 

 

Hebben jullie onwetendheden of troubles in Chiroparadise?  

Aarzel dan niet om de volgende personen te contacteren. 

 

VB’s 

Hein VandenBulcke 

 

 

hein.vdb@proximus.be 

 

 

0495/795451 

 

Groepsleiding 

Andreas 

Joppe  

Tuur 

andreas.viaene@hotmail.com  

joppe@chirowvl.be 

tuur.dewitte@outlook.be 

0479/135265 

0498/759619 

0470/305326 

 

We hopen er met alle chirowietjes een super Chiro jaar van te maken!! 

Groetjes de leiding 

mailto:hein.vdb@proximus.be


 


