
 
 
 
 
 

Een zalig kerstfeest  
& 

een gelukkig nieuwjaar



Beste ouders, liefste leden en leiding, 
In dit briefje willen wij jullie vooral een voorspoedig, aangenaam, 

gelukkig, vrolijk en bovenal een met leuke Chiro-activiteiten gevuld 
2016 toewensen! Hieronder dan ook enkele tips die hierbij een 

handje kunnen helpen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Vergeet volgende data voor 2016 niet in jullie agenda’s te 
noteren… 

Zaterdag 5 maart 2016: ChiroQuiz 
Zaterdag 23 en zondag 24 april 2016: Steakweekend 
Zondag 31 juli t.e.m. woensdag 10 augustus: BIVAK! 

Vele groetjes 
Frieda en Karen, De VeeBees   



Dag	  allercoolste	  ribbels,	  
Voor	  we	  met	  dit	  briefje	  starten,	  willen	  we	  jullie,	  de	  mama’s,	  
papa’s,	  zussen	  en	  broers	  een	  fantastisch	  2016	  toewensen!	  
Natuurlijk	  hopen	  wij	  dat	  het	  een	  jaar	  vol	  leuke	  chiromomenten	  zal	  
zijn!	  Wij	  kijken	  dus	  al	  uit	  naar	  al	  de	  zondagen	  in	  2016,	  jullie	  ook?	  	  

	  
Ondertussen	  hebben	  we	  al	  4	  heel	  leuke	  maanden	  achter	  de	  rug	  
met	  hele	  zotte,	  actieve	  en	  grappige	  zondagen.	  Wij	  verschieten	  er	  
nog	  elke	  week	  van	  hoeveel	  lawaai	  jullie	  kunnen	  maken,	  amaai	  :-‐o.	  
Gelukkig	  zorgt	  dat	  voor	  veel	  leven	  in	  onze	  groep	  en	  kijken	  wij	  
daarom	  elke	  week	  uit	  naar	  die	  ene	  chirozondag!	  Ook	  al	  moeten	  we	  
soms	  eens	  boos	  worden,	  jullie	  zijn	  echte	  lieve	  kapoenen!	  :-‐D	  
Gelukkig	  is	  het	  chirojaar	  nog	  niet	  om,	  want	  er	  komen	  nog	  
superveel	  gekke	  zondagen	  aan	  en	  dan	  kunnen	  we	  zelfs	  uitkijken	  
naar	  een	  megafantastisch	  kamp.	  :-‐D	  
Nog	  een	  heel	  fijn	  nieuw	  jaar	  gewenst	  en	  dikke	  kussen	  van	  jullie	  
allerleukste	  leiding!	  
	  
	  
Jolien	  en	  Arne	  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	  



Hey	  allertofste,	  allerliefste	  spleeclubbers,	  
	  
Hier	  zijn	  we	  het	  met	  ons	  tweede	  briefje	  van	  het	  jaar.	  Eerst	  en	  
vooral	  wensen	  we	  jullie	  een	  fantastisch	  2016	  vol	  toffe	  
chiromomenten.(maar	  bij	  zo	  een	  toffe	  groep	  zullen	  deze	  er	  zeker	  
komen	  J)	  	  we	  staan	  alleszins	  te	  popelen	  deze	  met	  jullie	  te	  
beleven.	  
	  
	  

	  
	  
	  
We	  zijn	  nu	  toch	  wel	  al	  een	  tijdje	  bezig	  aan	  dit	  al	  spetterend	  
chirojaar	  en	  hebben	  ons	  al	  elke	  zondag	  goed	  geamuseerd,	  jullie	  
zijn	  altijd	  gemotiveerd	  en	  zeer	  goed	  gehumeurd	  meer	  vragen	  wij	  
ook	  niet	  :-‐D	  
	  
Nog	  een	  heel	  fijn	  nieuwjaar	  gewenst	  en	  vele	  dikke	  kussen!!!	  
	  
Lien	  en	  Sean	  
	  



Dag stoere rakwi's 
 
Als eerste wensen we jullie prettige feesten en een fijn 
nieuwjaar.  
Het eerste deel van dit jaar was al top ! We hebben vele 
leuke spelletjes gespeeld en een super cool lokaal 
gebouwd! Goed gedaan van jullie , wij hebben nu 
officieel het beste lokaal van de hele chiro.  
Maar niet gevreesd , deel 1 zit er op maar deel 2 moet 
nog komen en dat gaat spetterend worden. Niet te 
vergeten op het einde van deel 2 is het grote chirokamp. 
We hopen dan natuurlijk dat jullie allemaal meegaan! 
Bedankt om elke week paraat te staan dit vinden we 
heel fijn. Jullie zijn stuk voor stuk geweldige leden en we 
zijn heel blij met jullie!  
Vele dikke kussen van de tofste leiding.  
 
Coomans en Bananis	  
 



Hej	  tito's!	  
	  
Eerst	  en	  vooral	  willen	  we	  jullie	  een	  heel	  erg	  gelukkig	  nieuwjaar	  wensen	  !	  
We	  hopen	  dat	  al	  jullie	  wensen,	  goeie	  voornemens	  en	  dromen	  zullen	  uitkomen	  zodat	  
2016	  nog	  een	  beter	   jaar	  wordt	  dan	  2015.	  Wij	  doen	  alvast	  ons	  best	  om	  er	   voor	   te	  
zorgen	  dat	  het	  op	  de	  chiro	  in	  elk	  geval	  nog	  beter	  wordt	  dan	  het	  al	  was.	  
	  
Nu	   jullie	   (voor	   sommigen	  eerste)	   examenreeks	  er	  op	   zit,	   is	   het	   eindelijk	  weer	  een	  
hele	   namiddag	   chiro,	   hoera!	   Jammer	   genoeg	   zal	   dat	   de	   eerste	  maand	   helaas	  wel	  
zonder	  Jasmien	  zijn	  :(,	  want	  jullie	  zijn	  misschien	  wel	  van	  jullie	  examens	  af,	  maar	  voor	  
Jasmien	  beginnen	  ze	  maar	  net.	  Maar	  goed,	  vanaf	  februari	  schieten	  we	  weer	  volop	  in	  
gang	  met	  ons	  2.	  
	  
Dit	  jaar	  heeft	  nog	  vanalles	  in	  petto	  voor	  jullie,	  er	  komt	  nog	  een	  allereerste	  chiro-‐quiz	  
(5	  maart),	   een	   geweldig	   steakweekend	   (23-‐24	   april),	   een	   fantastisch	   tito-‐weekend	  
(een	  datum	  en	  meer	  info	  volgt	  later)	  en	  natuurlijk	  op	  het	  einde	  een	  geweldig	  kamp	  
om	  het	  jaar	  af	  te	  ronden.	  
	  
Omdat	   dit	   fantastische	   jaar	   ook	  maar	   kan	   beginnen	  met	   een	   fantastische	   zondag,	  
hopen	  wij	  om	  jullie	  allemaal	  elke	  zondag	  te	  zien,	  zodat	  elke	  zondag	  nog	  beter	  wordt	  
dan	  de	  vorige	  !	  
	  
Tot	  de	  volgende	  chiro-‐zondag	  !	  
	  
Jasmien	  &	  Sam	  
	  



 
Allerliefste keti’s 
We wensen jullie erg genegen 
Zoveel geluk en zegen 
Als er druppels zijn in de regen 
Een gelukkig en gezond 2009 (+7) 
Moge al jullie wensen uitkomen dit jaar  
Want we staan voor jullie klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 	  	  

 



What up aspi’s??? 
 
Eerst en vooral willen we jullie een gelukkig nieuwjaar wensen!! 
We hopen dat jullie dit heel goed hebben gevierd. 
Spijtig genoeg zit het eerste deel van het jaar er wel al weer op L  
Maar er wachten ons nog vele leuke momenten in 2016! 
 
Nu onze examens erop zitten, kunnen we terug beginnen met 
volledige chirozondagen!! 
Jammer genoeg zullen de eerste weken zonder Mattias zijn, 
aangezien hij nog volop aan het blokken is.  
Maar nadien zal het weer vollenbak met ons twee zijn!! 
 
Er wachten ons nog vele momenten samen in 2016. 
Te beginnen met de aspidag (geheime datum), chiroquiz (5 maart), 
nadien ons steakweekend( 23-24 april), en niet te vergeten ons 
super leuk kamp! 
 
We hopen dat jullie er veel zin in hebben, want wij alvast wel! 
Hopelijk zien we jullie allemaal de eerste zondag terug!! 
 
xxx 
Jullie super $W@g, YOLO leiding 
 
Mattias en Marike 



 
 

Zaterdag 5 maart 19u30. 
 

 
 

Eerste Chiro Sikamers-quiz.   
In onze parochiezaal De Kring 

 
 
 
 
 
 

Zaterdag 5 maart 19u30. 

 
 

Eerste Chiro Sikamers-quiz.   
In onze parochiezaal De Kring 



 
	  
 


