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Inleiding

He daar, beste Chironauten, ouders, sympathisanten

Het jaar is alweer halfweg, wat vliegt de tijd! Na superveel leuke 
zondagen in het eerste semester staat jullie liefste leiding weer klaar 
om ook van het tweede semester een knaleditie te maken!

En ook de komende maanden hebben we heel wat in petto! Niet 
alleen weer zalige zondagen zijn in het vooruitzicht, ook ons heerlijk 
spaghetti-etentje komt eraan! Hou alvast 9 en 10 maart vrij in je 
agenda.

Daarnaast gaan we ook op gonzende gewestweekends en 
gewestdagen, meer info kan je vinden bij de leiding van de groepen. 
And last but not least besloten we dit jaar onze quiz in te ruilen voor 
een dansavond speciaal voor jullie! Ouders, sympathisanten, oud-
leiding,.. iedereen is welkom zijn benen eens goed los te gooien op onze 
bodega. Stip vrijdag 27 april alvast aan! Meer info kan je terugvinden in 
deze Chiroffel.

Voila, alles is gezegd, nu rest er ons niets meer dan heel hard te knallen 
in 2018.

We hebben er weer heel veel zin in,

De leiding
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Aaaaaaallerleukste, knapste, coolste sloebers 

Jullie aaaaaallerleukste leiding hier. Eerst en vooral een oefening: 
kennen jullie (eeeeindelijk) onze namen al? 

Verbind de juiste naam met 
de juiste leidsters: 

Margo 

Anna                              

Sarah  

Weten jullie nog wat voor 
leuks we in 2017 allemaal 
hebben gedaan? 

Eerst werden jullie gedoopt, dan hadden we een seizoenenspel, we 
zijn op weekend geweest en daar waren we echte soldaten, de sint is 
geweest én we hadden een leuk kerstfeestje! In 2018 lachen we net zo 
veel en maken we nog meer plezier!  Dikke kus, jullie leidsters xxx 
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Liefste Speelclubbers,

Jullie hebben dit jaar al bewezen dat jullie professionele zwerfvuilop-
ruimers zijn, 

dit maakt ons als leiding reuzetrots en dat vinden wij heel f ijn! ☺

Superheld worden in 1 dag? Voor jullie geen probleem! 
We helpen iedereen want zo werkt dat in ons speelclubsysteem!

Indringers op weekend?! 
Goed geprobeerd maar dat was buiten de stoerste Chiro chicks gere-

kend!

Schattige sneeuwmannen maken tijdens het kerstfeestje was leuk 
en met het verdelen van de pakjes lachten we ons een breuk!

Vele kusjes van 
de allerliefste 
speelclubleiding

Laure, Emma & Hanna
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KWIKS! KWIKS? BANG VAN NIKS!

Dag liefste kwiks!

Het eerste deel van ons zalig chirojaar zit er al op, maar niet getreurd, 
er staan nog heel wat fan-tas-tische zondagen gepland! Wij, jullie 
allerliefste leidstertjes, hebben al ontdekt dat jullie een babbelgrage, 
giechelachtige, en vooral knotsgekke bende zijn en kijken er dan ook al 
gigantisch hard naar uit om ons opnieuw met jullie te amuseren. 

De eerste zondag overleefden jullie de enige echte kwiksdoop en regen 
en wind konden jullie niet stoppen tijdens het mastermindbosspel. 
Jullie kwamen griezelig verkleed naar ons Halloweenfeestje en wat 
later toverden jullie jullie leidsters om tot echte Egyptische farao’s. Jullie 
streden om de hoofdprijs in de Sinterklaasbattle en op de kwikscantus 
lieten jullie zien wat voor een muzikale talenten jullie wel zijn! 

 
Krachtig 

Waaghalzen 

Instafamous 

Kapoentjes 

Spinnenspoepkampioenen

Vele dikke knuffels van jullie 
leidsters, en onthoud: zot zijn 
doet geen zeer! 

x Anastasia x Emma x Pauline x
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Allerliefste tippertjes

De eerste helft van het jaar zit er al weer op en wat hebben wij ons 
toch al geamuseerd met jullie. De eerste zondag lieten jullie al zien dat 
jullie echt tipperwaardig zijn! Jullie dronken heel wat liters water en oh 
wat konden jullie toch allemaal (of toch bijna allemaal) zo mooi liedjes 
gorgelen om jullie blaas te mogen legen. 

Ook zijn jullie er succesvol in geslaagd om toe te treden tot de 
Wortelsekte en niet vergeten: De wortel is en blijft heilig! Jullie raapten 
reuzesnel (misschien iets te snel ☺) het afval op met de zwerfvuilactie 
en stonden ook jullie mannetjes tegenover de KSA tijdens de 
modderspelen op Christus koning.

Jullie vonden de liefde van jullie leven tijdens Are you the one 
en lieten verschillende boten zinken tijdens zeeslag. Tijdens het 
halloweenfeestje kneedden jullie een mooi spinnenweb uit kauwgom 
en jullie overleefden de ijskoude tocht door Asse met een sjorbalk (wij 
zijn zo trots op jullie!!!!).

Jullie zijn echt allemaal geweldige leden en wij kijken echt al uit naar 
het volgende halve jaar en kamp! We beloven hierbij ook plechtig dat 
we volgend semester meer foto’s zullen nemen (want minder kan haast 
niet, lol).

Veel liefs van jullie allerleukste leiding

Xxx Marthe en Anse xxx
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Hey allerallerallerbeste tiptiens,

Dat jullie multifunctionele duizendpoten zijn, is dit jaar al wel gebleken. 
Van bejaardentheekransje tot een heuse aerobicstocht met zwerfvuil, 
jullie waren van alle markten thuis. Hoewel jullie speltactieken soms 
nogal apart waren, zijn jullie jongensstreken duidelijk al on point.

Omdat jullie zo’n goede –ahum ahum- zoekers zijn #escapetheroom 
mogen jullie deze skills nog eens bewijzen in onderstaande 
woordzoeker! Vind de 17 woorden die horen bij Tiptien-zijn en ontdek 
wat we dit jaar nog allemaal zullen uitspoken. #makeusproud.

We kijken alvast uit naar de rest van het jaar! (En ook naar de chips)
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Zoentjes van jullie kapoentjes Team Chardidi
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Liefste, we bedoelen: ALLERfantASPIsche leden!
Azo ne goeie start van het jaar al gehad. Het begon allemaal de eerste 
dag van het nieuwe chirojaar al... Wat een leuk duo kregen jullie van 
leiding, het klikte meteen! 

Zo  bewezen jullie dat het AspiRad Der Originele Spelen geen uitdaging 
was voor jullie, dat door al deze enthousiasme er zelf wordt gesmeten 
met wat gsm’en en dat we zondag na zondag toch de nieuwe roddels 
bij elkaar opzoeken! 

24 uur wakker zijn lukte ons nét niet maar wilde uitdagingen krijgen 
zijn jullie niet bang voor aka macarena dansen op de markt, een 
liefdesbrief sturen naar de KSA en dat jullie 90 minuten lang de raarste 
dingen kunnen doen naar elkaar toe, weten we ondertussen ook al ;)  

Niet te vergeten: ons gezellig kerstfeestje dat nog uuuuuuuren mocht 
doorgaan.

Dat jullie doorzettingsvermogen hebben, hadden wij al lang door. 
Truffels verkopen tijdens een regenachtige storm houdt ons niet tegen! 
Al hoe wel jullie doorzettingsvermogen naar huiswerk maken helaas 
vaak op een zondag valt ☹ wij eisen hier als leiding verandering in!!!!!!!! 
Want ja ja er zullen wel eens sancties kunnen volgen en schrik niet: 
ook wij hebben veel in petto!

Binnenkort vliegen we er terug in en is er ook nog onze fantastische 
leefweek + ASPIFUIF waarvan wij zeker weten dat dit een topeditie 
wordt. Wij kijken er alvast heel hard naar uit en kunnen niet wachten 
om  5 dagen lang jullie roddels, jullie weetjes (want door de ASPIQuiz 
weten wij hoe slim “uhum” jullie wel kunnen zijn) en zoveel meer te 
mogen aanhoren! 

Dikke kusjes, lekjes, vriendschap, liefde, roddels en nog zovéél meer 
van jullie allerliefste leiding die jullie toch o zo graag zien!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Kalender

11 februari: Chiro van 14u tot 17u 
18 februari: Chiro van 14u tot 17u 
25 februari: Chiro van 14u tot 17u

4  maart: DAGUITSTAP (inschrijving mogelijk tot 11/2) 
9 & 10 maart: Spaghetti-etentje Chiro en KSA 
11 maart: GEEN CHIRO 
18 maart: Chiro van 14u tot 17u 
25 maart: Chiro van 14u tot 18u!!

1 april : GEEN CHIRO (Pasen) 
8 april: Chiro van 14u tot 18u 
15 april: Chiro van 14u tot 18u 
22 april: Chiro van 14u tot 18u 
27april: ouderfuif! 
29 april: Chiro van 14u tot 18u

5 mei: Aspifuif in ’t Jass 
6 mei: IN-SPELEN-OP (verdere info volgt) 
13 mei: Chiro van 14u tot 18u

20 mei –26 juni: Geen Chiro meer want leiding heeft examens :’(  
29 juni: Tiptiencafé

15 – 25 Juli: KAMP 2018!!
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Etentje

CHIRO & KSA WALFERGEM

ETENTJE

9 en 10 maart

Vanaf 18u 
Zaal in Walfergem

Stevensveld 8 
1730 Asse

Met heerlijke spaghetti en croque monsieurs!
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Ouderfuif

JUKEBOX
JUKEBOX

‘70, ’80, ‘90, ’00
‘70, ’80, ‘90, ’00

VRIJDAG 27 APRIL

VRIJDAG 27 APRIL

Asphaltcosite 20, 1730 Asse

Georganiseerd door chiro walfergem

JEUGDHUIS ‘T BRONNEKEN • doors: 21u €4 26+ 
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ABC VAN EEN LEIDSTER

A ls je ’t mij vraagt: Chiro!

B ril

C hiro uiteraard 

D warsf luit heb ik 9 jaar lang gespeeld

E en augustus is mijn verjaardag

F anta is mijn favoriete frisdrank

G o IV, een van de leukste kampspellen 

H ilde is mijn tweede naam

I  van IK HEB ZIN IN KAMP

J uli, kampmaand 

K  off ie verkeerd 

L  euven, de stad waar ik in de week vertoef

M  de eerste letter van mijn naam

N  egentienzevenennegentig is mijn geboortejaar 

O  h Wonder, stiekem een van mijn favoriete bands

P  ickles chips, kijk naar F en je hebt mijn favoriete vieruurtje! 

Q  uizzen doe ik enorm graag

R  ailways, een van mijn leukste chiroervaringen! 

S  van  sloebers en speelclub, mijn twee eerdere groepen

T  ippers, mijn supertoffe groep van dit jaar!! 

U  itkijken naar elke zondag!

V  alkenswaard, mijn eerste kamp als leiding 

W  innie, mijn allerliefste katje  

X  i’An is een stad waar ik nog nooit geweest ben 

Y  oghurt met fruit, het perfecte ontbijt!

Z  iezo, weet je al wie ik ben?
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Wij zijn op zoek

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR… KOOKOUDERS! 

Onze huidige cookies hebben hun laatste 
kamp achter de rug en daarom zoeken 
wij enkele keukenprinsen of-prinsessen 
die vanaf 2017-2018 de kookouderploeg 
willen versterken.  

Alleenstaanden of koppels, vrienden of familieleden, oud-leiding of 
ouders van kinderen, ... Iedereen is welkom als je maar graag eten 
bereidt voor een groep kinderen en goesting hebt om je te engageren 
met een toffe groep!  

Wij garanderen een fantastische sfeer en oneindige dankbaarheid! 

Heb jij zin om je in te zetten voor een (volledig/gedeeltelijk) kamp of wil 
je meer weten over wat wij verwachten van onze kookouders? 

Stuur een mailtje of bel eens naar Emma Van Hove of Marthe Everaet: 

emma.van.hove@hotmail.com - 0474/46.38.38 
marthe.everaet@gmail.com - 0470/38.69.36



16

Functies

Groepsleiding:

Marthe Everaet 
Hoogstraat 7 
1730 Asse 
0470/38.69.36 
marthe.everaet@gmail.com

Emma Van Hove 
Lindelaan 31 
1730 Asse 
0474/46.38.38 
Emma.van.hove@hotmail.com

Penningmeester

Anse van Droogenbroeck 
Lindendries 130 
1730 Asse 
0492/94.72.36 
anse.van.droogenbroeck@gmail.com
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Banier

Je kan het uniform aankopen via de chiro bij Emma Carlé 
(0471/22.79.18, emma.carle@outlouk.com). Neem dan geld mee wan-
neer je het bestelt of stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE61 
0682 0170 0817 met vermelding ‘uniform’ + naam lid + groep. Je kan het 
ook zelf gaan kopen in een van de chirowinkels ‘De Banier’.

T-shirt

Kindermaten (6-14j) : € 20 
Vrouwenmaten (36-48) : € 25

Rok

Alle maten (6-16j en 36-52) : € 35

Het Chiro-uniform bestaat uit een t-shirt en een rok.

Je kan ook een tweedehandsuniform kopen via de Chiro.

Is je oude rok of t-shirt te klein, maar nog in goede staat, dan kan je 
deze via de chiro doorverkopen. De prijs wordt besproken met de ver-
koper in overleg met de leiding.

Ook is er de mogelijkheid om een gepersonaliseerde pull te kopen: rode 
pull met blauwe opdruk. Op deze pull staan het ledenlogo en de naam 
van het lid. Bestellen is mogelijk op overgang en rond mei/juni, voor 
kamp. Hiervoor kan je terecht bij Sarah Cocquyt (0471/71.51.28, sarah_
cocquyt@hotmail.com).

De Banier: 
Molenstraat 65, 9300 Aalst 
Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 
Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 9u30-13u / 13u30-18u 
Zaterdag: 9u30-13u / 13u30-17
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SPELLETJESHOEK: Valentijn edition!

Joepie, Valentijn staat voor de deur! Ben je nog op zoek naar een leuk 
cadeautje voor je crush/vriendje? Geen nood, wij helpen je! Hieronder 
zie je hoe je een zelfgemaakte bladwijzer of een romantische slinger 
kan maken.
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Waarom eet een domme man op Valentijnsdag een rups?  
Hij wil vlinders in zijn buik

Een man komt een vrouw tegen en vraagt: geloof jij in liefde op het 
eerste gezicht? Of moet ik nog een keer langs lopen?

Wist je dat… 

 ♥ * ... in de VS op 14 februari ongeveer 36 miljoen dozen chocolade 
verkocht worden.

 ♥ ... valentijnsdag waarschijnlijk is vernoemd naar de bisschop 
Valentinus.

 ♥ ... 14 februari in Duitsland een onheilsdag is: het is de geboortedag 
van Judas, de verrader van Christus.

 ♥ ... de meest bizarre Valentijnsstunt werd uitgevoerd door Albert 
Jones uit Noord-Wales. Hij bracht gezeten op een olifant een 
Valentijnskaart aan zijn vrouw.

 ♥ ... kussen goed is voor je tandvlees! De extra speekselvorming 
helpt tandbederf voorkomen.
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Chiroscoop

Benieuwd wat er in de chirosterren geschreven staat over jouw groep? 
Kom het hier te weten! 

Sloebers

Jullie voelen het 
al: Chiro dat is 
iets wat jullie 
voor altijd willen. Het ongeduld 
voor op kamp te vertrekken wordt 
dan ook groter en groter.. Maar er 
staan eerst nog veel leuke dingen 
op jullie te wachten!

Tip: geniet van elke zondag 

Speelclub

Elke zondag 
worden jullie 
enthousiaster. 
Zot zijn doet 
geen zeer en dat hebben jullie 
geweten Speelclubbers! Maar 
soms zullen jullie het kot bijna 
afbreken met jullie gebabbel en 
geroep!

Tip: maak jullie leidsters niet 
doof

kwiks

De groep wordt 
steeds hechter 
en hechter. 
Maar de groep kan wel eens 
vergroot worden… Aangezien jullie 
bang van niks zijn, staan jullie te 
popelen om nieuwe vriendinnetjes 
te maken. 

Tip: zing 100x het Kwikslied om 
het groepsgevoel te versterken

Tippers

De kerstvakantie 
heeft jullie 
deugd gedaan: jullie zullen barsten 
van de energie en ideeën! Hiermee 
gaan jullie aan de slag. Dit zal 
soms chaotisch lopen maar het 
eindresultaat zal fenomenaal zijn.

Tip: think out-of-the-box 
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Tiptiens

Jullie periode 
komt eraan 
Tiptiens! De 
spotlights 
zullen op jullie gericht zijn. Zoveel 
aandacht zullen jullie nog nooit 
hebben gekregen, WOW!

Tip: pimp je Chiro-outf it voor 
het volledige star-gehalte

Aspi’s

Jullie hebben 
ze wel gespot: 
de boys van 
de KSA! De 
vriendschappen worden hechter 
en hier en daar groeien al 
vlindertjes. Misschien is er wel een 
nieuwe romance in aantocht…

Tip: vergeet niet dat Chirochicks 
altijd voorgaan
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