
Programma

Ontdek wat er deze maand op de agenda staat!



Ribbels

Derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar

Zondag 4 december

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint… Jaja jullie raden het goed. In huivelde komt
Sinterklaas nog steeds op 6 december. En onze brave (en stoute) chiroleden worden
ook dit jaar niet overgeslagen. Vandaag een hele dag spel en plezier + een bezoekje van
de enige echte Sint en pieten!

Zondag 11 december

Kom verkleed als een prinses want vandaag maken we van jullie echte prinsessen. Make
up, kettingen maken en met een boek op je hoofd lopen zullen allemaal deel uitmaken
van de werking vandaag!

ZATERDAG 18 december

Een weekje te vroeg, maar vandaag vieren wij op de Chiro al kerst! Rudolfs het rendier,
het kerststalletje, de 3 wijzen,… ze zijn allemaal te vinden vanavond op de Chiro! Als
jullie willen mogen jullie zelf de kerstmutsen bovenhalen en in kerst thema verkleed
komen.

Praktisch:
- Neem allemaal een pakje mee van €5.
- Het is ZATERDAG AVOND werking van 19:00 tot 21:00

Tot straks!

Zondag 25 december

Vandaag is het geen chiro. Prettige kerstdagen!



De leidsters

Gitte Baeyens
0468 33 07 10

Bianca Van Uytfanghe
0471 28 68 11

Marthe Segers
0484 77 58 51

Diete Van Der Strieckt
0499 13 23 99

Leen Herwege
0470 36 14 65



Speelclub + Kwiks

Derde en vierde leerjaar

Vijfde en zesde leerjaar

Zondag 4 december

Hij komt, hij komt, ook naar de chiro! De Sint is weer in het land, en natuurlijk moest hij
ook even tijd maken om langs onze chiro te passeren.. Want hij had namelijk gehoord
dat daar wat stoute euuhh ik bedoel brave kindjes waren!
Als jullie massaal aanwezig zijn en héééél braaf zijn, dan krijgen jullie misschien wel een
verrassing van de Sint.
Tot dan !! XXX

Zondag 11 december

Zijn jullie ook al benieuwd welke van al die pakjes onder de boom voor jullie zijn? Zien
jullie de straten ook weer fonkelen door al die lichtjes? Wij ook, want Kerstmis komt
steeds dichterbij! Maar… hoeveel kennen jullie eigenlijk van Kerstmis? Dat zullen wij
vandaag eens testen, sé!
We weten dat het bijna vakantie is, maar neem jullie verstand toch zeker nog eens mee
deze week!

Zaterdag 17 december

!! Zaterdag i.p.v. zondag
Nu komt het écht wel dichtbij, als je heel goed luistert, hoor je de slee van de kerstman
misschien wel al. Die slee ligt heeelemaal vol pakjes! Maar wij dachten: hoe meer pakjes,
hoe meer vreugd! Daarom doen we vandaag kerstfeestje op de chiro! Voorzie een pakje
van €10 - €15 voor een andere speelclubber / kwik, en dan keer je zelf ook met een
pakje terug. We maken er een leuk feestje van, met misschien wel een hapje maar
vooral zéér veel ambiance!
Tot dan liefste kerstelfjes xxx

Zondag 25 december

Geen werking vandaag, want het is Kerstdag! Tijd om jullie samen met jullie familie dik
te eten in ovenhapjes en kroketjes, HMMM… De leidsters gaan dat ook doen!
Wij zien jullie allemaal terug in het nieuwe jaar, 2023!
Drie dikke kussen van de leidsters! XXX



De leidsters

Nel De Coster
0468 18 20 70

Anse Van de Vyver
0493 69 07 72

Noor Veranneman
0485 15 38 44

Lore Dauwe
0477 63 39 39



Tippers

Eerste en tweede middelbaar

Zondag 4 december

Vandaag krijgen we hoog bezoek! Wie o wie zou er onze af en toe brave kindjes een
bezoekje brengen? Als jullie braaf genoeg geweest zijn brengt hij misschien ook wel een
cadeau mee! Hopelijk iedereen aanwezig, dan zijn wij heel blij en onze bezoeker(s) ook!
Groetjes!

Zaterdag 10 december

Vanavond zullen jullie al jullie loop, verstop en coördinatie skills moeten bovenhalen om
het spel te winnen! Wie bang is in het donker, of om gepakt te worden door de leiding
heeft geluk, want de tiptiens en aspi's zullen jullie vergezellen. ;))

Zaterdag 17 december

Zijn jullie ook benieuwd welke pakjes jullie dit jaar zullen krijgen? Niet alleen onder jullie
kerstboom, maar ook op de Chiro zijn er leuke cadeautjes te krijgen! We maken van de
werking ook meteen een knalfeest! Wie weet kunnen we zelfs smullen van lekkere
hapjes… Jullie leidsters kijken er alvast naar uit! Praktische info geven we later nog mee.

Zondag 25 december

Groot verdriet bij alle echte chirochicks want vandaag is het geen Chiro. Gelukkig vieren
we op 25 december kerstdag en zitten we gezellig aan tafel met vrienden en familie. We
zien jullie terug in het nieuwe jaar en hopelijk herkennen jullie ons nog! Na al die hapjes
en drankjes…
Geniet van de vakantie, de feestdagen en wij wensen jullie een fantastisch nieuw jaar
met veel leuke chirozondagen!!
Dikke bezen, de leidsters!



De leidsters

Femke Geers (hoofdleiding)
0494 87 86 94

Evita De Rijbel
0477 59 30 19

Linde Temmerman
0493 50 80 01



Tiptiens

Derde en vierde middelbaar

Vrijdag 2 december

Ne goeie vrijdagavond gaat gepaard met een goe fuifke en daarna ne goeie pré. Jammer
genoeg hebben jullie examens en fuiven is nu niet aan de orde. Daarom brengen wij
vandaag de pré naar de chiro met een paar goeie drankspelletjes (zonder alcohol
weliswaar😉)

Zaterdag 10 december

Wie is er sneller, jullie of de leiding? Dat zal deze werking uitwijzen. 1 ding is zeker:
snelheid, verstop skills en kennis over het Zeelse industriepark zullen deze avond van
pas komen!

Zaterdag 17 december

Ho ho ho! Vandaag is het eindelijk zo ver, het enige echte kerstfeestje! Breng zeker jullie
cadeautje mee en doe jullie mooiste kersttrui aan.

Zondag 18 december

Vandaag is de leiding van 18u tot 22u te vinden op de kerstmarkt in Zele. Breng je
vrienden, familie,… samen en kom eens langs!

Zondag 25 december

Geen chiro. Fijne kerst allemaal en tot volgend jaar!

De leidsters

Indra De Corte (hoofdleiding)
0472 58 41 02

Silke De Block
0468 24 52 71

Lente De Block
0498 12 85 89



Aspi’s

Vijfde en zesde middelbaar

Zaterdag 3 december

Haal diene innerlijke Jeroen Meus of Pietjen Huysentruyt maar in jullie naar boven, want
het zal vandoen zijn.
Deze zaterdag zullen jullie tegen elkaar strijden in een kookbattle over de landen heen.
Wie kan er in een  korte tijd het overheerlijke eten van Italië naar onze lokalen brengen?
En wie tovert er een lekkere tapasschotel tevoorschijn uit Spanje?
Ook de Belgische keuken mogen we natuurlijk niet vergeten, want geef nu toe zo een
lekker frietje da kan uk al ies smaken!!!
Allen present me grote honger graag xxxxx

Zaterdag 10 december

Deze week spelen we een spel dat jullie ongetwijfeld wel al kennen.
Smeer jullie kuiten maar al goe in en knoopt under sportschoenen maar goe vast want
het zal nodig zijn als jullie onder de radar willen blijven.
Het vanbinnen en vanbuiten kennen van het industriepark kan bij dit spel wel een groot
voordeel zijn
Worden jullie toch gepakt dan zal dit ernstige gevolgen hebben.

Zaterdag 17 december

HO! HO! HO! Kerstmis komt er weer aan. (EINDELIJK)!!

De kerstboom is versierd, er komen stilaan meer en meer pakjes onder de boom te
liggen en de straten zijn gevuld met lichtjes. Het is eindelijk weer die tijd van het jaar!

Wij verwelkomen jullie graag deze zaterdag op het feest der feesten, het superdeluxe
Chiro kerstfeestje. En zoals elk jaar zal da weer kei gezellig worden, met lekker eten,
drinken en de nodige ambiance. Ook komen jullie te weten wie jouw secret santa is.
Spannend! Vergeet dus zeker jullie pakje niet mee te nemen en ook een kerst trui of
muts zijn een vereiste!!!

See you there



Zaterdag 24 december

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro. Net zoals jullie zijn de leidsters volop in
vakantie- en feestmodus!
We hebben onze buikjes de afgelopen dagen goed gevuld met het nodige eten en
drinken. Even bekomen hiervan voor het nieuwe jaar start!
We wensen jullie een prettige vakantie, fijne feestdagen en een fantastisch nieuw jaar!

Tot in 2023 lieverdsss van ons!!!
DRIE DIKKE KUSSEN XX

De leidsters

Auke De Mey
0470 53 48 14

Lara Lambrecht
0497 33 34 94

Laure Merckx
0470 17 58 52


