
BOEKSKE SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 

 

 

  



Liefste Chiro chicks en stoerste Chiro boys, 

Het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur! De leiding heeft ook dit jaar enorm veel voor jullie in petto. 

Wij kijken er alvast naar uit. Hopelijk zijn jullie er met z’n allen bij!  

Kusjes en knuffels,  

De leiding 

Margot, Hanna, Amber, Elise, Eline, Tess, Brintly, Dietske, Kato, Aimée, Malika, Camille, Stijn, Kim, Marie, 

Louise, Silke en Elona 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Uniform: Net als andere jeugdbewegingen, hebben ook wij een uniform. Dit bestaat uit een beige 

rokje of short, een pracht van een CHIRO LINT T-shirt en een donkerblauwe trui of hemd.   

Het T-shirt kan je bij ons krijgen vanaf 10 euro, de rest van het uniform is te vinden in de Banier 

(Kipdorp 30  Antwerpen of Onze-Lieve-Vrouwenstraat 34 Mechelen). Je krijgt er korting met je 

Chiro-lidkaart. 

Daarnaast bieden we ook een tweedehands-assortiment aan. Heb je dus nog Chiro kledij thuis liggen 

waar niemand meer in past, bezorg ons deze dan en misschien maak je er zo wel iemand anders 

gelukkig mee!  

Met de fiets naar de Chiro: Omdat wij op het milieu letten en aan onze conditie denken, sporen we 

iedereen aan om met de fiets naar de Chiro te gaan! Lekker gezond!   

Nieuwe leden: Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die ook graag naar de Chiro zou komen, 

neem hem/haar dan zeker eens mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Jongens zijn welkom tot 

het 2de middelbaar.  

Oudercomité: Voel je je als ouder geroepen om meer betrokken te zijn bij de jeugdbeweging van je 

dochter of komt je tweede jeugd opborrelen, twijfel dan niet om ons oudercomité te vervoegen! 

Voor meer informatie kan je terecht bij onze VB (volwassen begeleider) Lies (0477/72.76.26).  
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ASIELKINDEREN  

Zoals de meesten onder jullie al wel gemerkt hebben, komen af en toe de kindjes van het 
Asielcentrum meespelen met de jongste drie groepen. De laatste zondag van de maand worden de 
Ribbels, Speelclubs en Rakwi’s vergezeld met deugnieten uit het Meihof.  
 
Het Meihof biedt al jaren onderdak aan migranten en hun kinderen. De kids volgen lessen in de 
verschillende basis- en kleuterscholen van Lint. Dus misschien zit uw zoon of dochter wel met één 
van hen in de klas. Zij zijn een beetje anders en verstaan de taal misschien nog niet helemaal, maar 
een kind blijft een kind en moet kunnen spelen. In het Meihof doen ze er alles aan om de kindjes 
zoveel mogelijk zorgeloos kind te laten zijn en daar willen wij als leidingsteam van Chiro Lint ons 
steentje aan bijdragen. Want hoe kan je je nu beter uitleven, dan een middag ravotten op de Chiro?  
 
Samen met de oudleiding van Chiro Koka hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen 2 keer per 
maand op een jeugdbeweging terecht kunnen. De laatste zondag van de maand bij ons en een 
andere zondag bij een andere jeugdbeweging. Tot nu toe is dit al heel vlot verlopen. De 
samenwerking met het oudleidingsteam van Chiro Koka en het Rode Kruis verloopt zeer goed.  
 
Hoewel sommige kinderen van het Meihof niet alles verstaan, lijken ze zich toch erg te amuseren. 
Die lach op hun gezicht aan het einde van de dag… daar doen we het voor!  
 
We hopen dat het aantal asielkindjes op de Chiro enkel zal groeien en dat de band met de Chiro 
alleen maar versterkt. Daarnaast zou het natuurlijk ook ontzettend fijn zijn dat jullie ons daarin 
steunen en de kindjes van het Meihof mee onvergetelijke zondagen bezorgen. Samen kunnen we 
hen een fantastische ervaring bieden.  
 
Let op! De leiding zal nog bekijken hoe dit Corona- en bubbelgewijs in zijn werk zal gaan. Voor vragen 
of opmerkingen kan je steeds terecht bij de groepsleiding: groepsleiding@chirolint.be  
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PLANNING CHIROJAAR 

Op deze pagina vind je alle belangrijke data. Schrijf het zeker in je agenda! 

Wegens COVID-19 kunnen er nog wijzigingen gebeuren. Dit zal steeds tijdig worden 

gecommuniceerd via mail en Facebook.  

Wanneer?  Wat?  
18 oktober Familiedag 

6 november – 8 november  Weekend Rakwi’s 
22 november Speculaasverkoop 

29 november Sinterklaasfeest 
18 december Winterbar 

  



Allerliefste Ribbeltjes,  
Wij kunnen niet wachten, om samen met jullie, dit nieuwe chirojaar te verwelkomen. We gaan 

er een suuuuuper tof, fantastisch, te gek, cool, … jaar van maken. Leg jullie uniform maar 

klaar want wij zien jullie graag komen op zondag!  

 

Zondag 20 september: 14h-17h 

Wie wordt jullie nieuwe leiding? Dat komen jullie vandaag te weten tijdens 

een groot spel!! Jullie leiding kijkt er naar uit jullie te leren kennen. Dat is 

niet alles, de nieuwe ribbeltjes hebben hun OVERGANG.  

 

Zondag 27 september: 14h-17h 

Joepie!! Vandaag is het eindelijk de eerste echte chirozondag… Jullie krijgen de kans om 

elkaar beter te leren kennen zodat we het nieuwe chirojaar als goede vriendjes en 

vriendinnetjes kunnen starten :))) 

 

Zondag 4 oktober: GEEN CHIRO 

Onze eerste zondag van de maand, geen chiro dus. Tijd om deze lekkere koekjes te maken.  

 

Ingrediënten (voor 12 porties) 

● 125 g kristalsuiker 

● 150 g ongezouten roomboter 

● 250 g tarwebloem 

● 1/2 tl bakpoeder 

● 100 g M&M's 

● 4 kleurstofstiften 

Doe de suiker, boter, bloem en het bakpoeder in een kom en kneed kort tot een samenhangend deeg. 

Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat 1 uur rusten in de koelkast.  

Verwarm de oven voor op 180 °C. Rol het deeg met de deegroller uit tot een lap van 1/2 cm dik. Steek 

met de uitsteekvorm 12 koekjes uit het deeg. Maak met de M&M’s een 1 op de koekjes. Houd 1.5 cm van 

de rand vrij. Maak 1 cm onder de bovenkant van elk koekje een gaatje.  

Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak in de oven in ca. 12 min. goudbruin en 

gaar. Laat afkoelen op een rooster. Versier de koekjes met de decoratiestiften en rijg het lint door 

het gaatje. 

 

Zondag 11 oktober: 14h-17h 

Zijn jullie stoere jongens en meisjes? Dit komen we vandaag te weten tijdens een leuk 

bosspel!! 

 

Zondag 18 oktober: 13h-17h 

Als je’t mij vraagt CHIRO. De chiro is één grote familie en dat gaan we vandaag ook bewijzen 

want het is … FAMILIEDAG. We spelen een spel met heel de chiro.  



 

Vrijdag 23 oktober: Hele dag 

Vandaag is het GEEN CHIRO maar wel een heeeeel speciale dag, namelijk DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING!!! Wat betekent dit? Jullie mogen in jullie favoriete uniform naar school. 

Laat iedereen maar zien hoe trots jullie zijn op onze chiro.   

 

Zondag 25 oktober: 14h-17h 

De piraten hebben een schat verstopt op ons terrein … Ze willen jullie enkel de coördinaten 

geven als jullie alle opdrachten volbrengen. Kom en ontdek de schat!  

 

!!! Niet alleen de ribbeltjes worden verwacht op de chiro maar ook de mama en/of papa. 

Vanavond houden wij een infomoment voor de ouders! Jullie zullen vragen kunnen stellen en 

ons (de Ribbelleiding) wat beter leren kennen. Meer info volgt nog!!!  

 

Zondag 1 november: GEEN CHIRO  

Oh wat jammer… Vandaag is het geen chiro, maar niet getreurd, volgende week staan wij weer 

helemaal klaar voor jullie met een super leuk spel! Nu heb je misschien eens tijd een een leuke 

tekening te maken of een filmpje te kijken :).  

 

Zondag 8 november: 14h-17h 

Er zijn enkele dieren uit de dierentuin ontsnapt! Zijn jullie klaar om ons 

mee te helpen zoeken? 

 

Zondag 15 november: 14h-17h 

Vandaag gaan we er een magische chirozondag van maken! Haal die toverstaffen al maar 

vast boven ;)  

                                                

Zondag 22 november: 10h-17h 

Speculaasverkoop - Vandaag gaan we deur aan deur in Lint om onze heerlijke speculaas te 

verkopen. Wij weten dat jullie schattige gezichtjes en enthousiasme de mensen altijd 

overtuigen. Daarom hebben we jullie vandaag nodig. Trek warme kleren aan (aangepast aan het 

weer) en vergeet je lunchpakket niet want we eten samen.  

 

Zondag 29 november: 14h-17h 

Zijn jullie flink geweest?? Dat komen we vandaag te weten want … “Hij komt, hij 

komt, die lieve goede Sint!”  

 

Zondag 6 december: GEEN CHIRO  

Hopelijk hebben jullie een mooie brief kunnen schrijven voor de Sint en krijgen 

jullie enkele leuke cadeautjes. We zien jullie volgende zondag terug!  

 



Zondag 13 december: 14h-17h 

Vandaag spelen we de Paralympische Chiro Spelen. “Wat is dat?” horen we jullie al zeggen. 

Kom het vandaag ontdekken! ;-)  

 

Zondag 20 december: 10h-12h  

Jullie moeten vandaag NIET ONTBIJTEN thuis, want we eten samen op de chiro! Vandaag 

spreken we af om 10h en gaan we lekker brunchen. Neem allemaal 3 euro mee en laat jullie 

ochtendhumeur maar thuis ;-).  

 

Zondag 27 december: 18h-20h  

Opnieuw zien we elkaar NIET van 14h tot 17h, maar in de AVOND. Vanavond houden we een 

kerstfeestje op de chiro met al onze chiro vriendjes en vriendinnetjes. Jullie moeten al 

gegeten hebben, maar mogen wel wat plek over laten voor een klein snackje.  

 

Wow, wat gaat het snel als je je amuseert. Wij vonden het alvast een fantastisch begin van 

het jaar. Niet getreurd, wij hebben nog veel in petto voor de komende maanden. Veel liefs, 

jullie favoriete leiding.  

Amber, Hanna & Margot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclubs                 
Hello bekende speelclubjes, 

Dag ex-ribbeltjes,  

Hey jij nieuweling!  

 

Zijn jullie klaar voor een fantastisch nieuw Chirojaar?  

Wij gaan er alvast een lap opgeven!  

 

Hieronder vinden jullie de planning van het eerste semester. 

 

20/09 Overgang & Italian Take-Away 

Neem zeker de Infobrochure September 2020  eens door. Hierin vinden jullie alle nodige informatie omtrent de overgang en de 

Italian Take-Away, alsook de eerste échte chiro-zondagen en inschrijvingen die coronaproof dienen te verlopen.  

27/09 Dorpsspel 14u tot 17u 

OHWEE OHWEE OH (2x)! Wij doen het zo wij doen het zo (4x)! Want wij vinden het hier fijn (2x)! Hoera (2x)! Hoera voor chiro LINT 

(2x)! En we doen het nog een keer (2x). Opgepast daar gaan we weer (2x) … . Zijn jullie klaar om met dit deuntje door ons 

ongelofelijk mooie dorp Lint te cruisen? Here We Go!  

04/10 Geen chiro 

Even ter informatie; de eerste zondag van de maand is het nooit chiro. Tot volgende week!  

11/10 Games in real life 14u tot 17u 

De titel spreekt voor zich hé jongens. Haal die competitieve vrolijke snoetjes in jullie naar boven.  

18/10 Familiedag 13u tot 17u 

Jihaaaa! Het is familieeeeedaaaaaag! Dat betekent eerst samen pistolets eten op de chiro en daarna gezamenlijk een groot spel 

spelen met alle chirogroepen. Wij zien dit KEI hard zitten!  

25/10 Strategonisten 14u tot 17u 

Deze zondag spelen we niet zomaar Stratego, maar Strategonisten! Stratego…nisten? Welke gekke combinatie van spelletjes 

heeft jullie leiding nu weer in elkaar gestoken?   

01/11 Geen chiro 

Het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent: geen chiro :-(  

 



08/11 Eigenwijze Olympiade 14u tot 17u 

Hopelijk zijn jullie een beetje sportief, want vandaag doen we onze eigen(wijze) Olympiade!  

15/11 Knutselen 14u tot 17u 

Vandaag gaan we knutseleeeen! Kei tof!! Ben jij ook benieuwd wat we gaan maken? 

22/11 Speculaasverkoop 10u tot 17u 

Vandaag gaan we deur aan deur in Lint om onze heerlijke speculaas te verkopen. Trek warme kleren aan (aangepast aan het 

weer) en vergeet je lunchpakket niet!  

29/11 Sinterklaas 14u tot 17u 

Halleluja! Eindelijk! De Sint is aangekomen in ons land. Voordat hij bij ieder van jullie thuis een bezoekje komt brengen, passeert 

hij eerst langs alle jeugdbewegingen en vandaag zijn wij aan de beurt. Wij staan alvast te popelen om hem te begroeten en al 

zijn lekkers op te eten. Jullie ook?  

06/12 Geen chiro 

Het is weeral de eerste zondag van de maand. Jullie weten ondertussen wat dit betekent: geen chiro :-(  

13/12 Ontbijt 8u30 tot 10u 

Deze en komende zondagen zullen iets anders verlopen. In die zin dat ze van kortere duur zullen zijn en meestal in de avond of 

ochtend doorgaan. Voor de leiding is dit een ideale blokpauze in de examenperiode. Begin maar al te kwijlen als ik zeg; eitjes, 

spek, koffiekoeken, warme chocolademelk… .  

20/12 Film kijken 19u tot 21u 

Deze week sluiten we af met een toffe film. Vergeet zeker geen warm dekentje en een chipje mee te nemen. Tot dan!  

27/12 Party 19u tot 21u 

Zeg staat dit ding wel aan? Want ik wil helemaal gaan! Alle meiden zingen “hey don’t you know?”, alle jongens gaan oh ey oh ey 

oooh… . Er is niks leuker dan tussen de feestdagen door ’s avonds op de chiro een feestje te bouwen. Smeer die dansbeentjes 

maar goed in!  

Xxx  

Brintly, Tess, Elise & Eline  

 

 

 

  



 



 

 



 



 

Liefste Tito’s, 
 

Een nieuw Chirojaar staat weer voor de deur. Wij hebben voor 

jullie vanalles in petto, om het een jaar te maken om niet snel 

te vergeten! Wij hebben super veel zin, en jullie hopelijk ook. 

 

Zondag 20 september 14-17u:  

Vandaag kunnen jullie smullen van de super lekkere Take away 

Italiaans avond !! Maar dat is niet alles, het is ook OVERGANG!!!   

 

Zondag 27 september 14-17u:  

DDT van de Kampioenen heeft er genoeg van. Die Tito’s hebben al voor de zoveelste keer een bal door de 

ruit van zijn garage gesjot. Hij is deze keer zo kwaad dat hij de Tito’s opgesloten heeft in een achterhoek in 

zijn garage. Gelukkig heeft hij maar een deel van die Tito’s te pakken gekregen, want om te ontsnappen, 

zullen de gevangen Tito’s alle hulp van buitenaf kunnen gebruiken !!  

 

Zondag 4 oktober: 

Jammer genoeg is het vandaag geen chiro. Eerste zondag van de maand !  

 

Zondag 11 oktober 14-17u:  

Vandaag is het de bedoeling dat jullie de kindjes van kippen tijdens de spelletjes in leven kunnen houden. 

Denken jullie dat het mogelijk is? Kom dan zeker vandaag !!  

 

Zondag 18 oktober 13-17u :  

Jippie Familiedag !! Vandaag is het weer een dag waarbij we allemaal samen spelen. Kei leuke dag ! Kijk ook 

nog eens naar de uren + meer info vooraan in het boekje. Kom zeker :)  

 

Zondag 25 oktober 14-17u:  

Kan jij de oh zo moeilijke rebus oplossen? Dan weet je wat er jullie vandaag te wachten staat. Kom zeker 

want het wordt super duper leuk!!   



+ P +  

Zondag 1 november:  

Vandaag jammer genoeg geen Chiro.  

Zondag 6-7-8 november:  

WEEKEND !!! Verder info komt nog via mail. Zet het alvast in je agenda want JIJ wordt verwacht !  

 

Zondag 15 november 14-17u:  

Ben jij de populairste van je vriendengroep, je school, je klas, turnen, dansen, de chiro? Vandaag gaan we 

strijden om populariteit. #Followforfollow #likeforlike #instagram #facebook #youtube #tiktok #snapchat 

 

Zondag 22 november 10-17u :  

Haal je beste verkoopskills maar boven, want vandaag gaan jullie speculazen/ speculozen (het zal me een 

worst wezen) verkopen. Jippie!!! Meer info vooraan in het boekje. Het zou super zijn als jullie allemaal 

aanwezig zouden zijn! Hoe meer we verkopen, hoe een leuker kamp het gaat worden :)   

 

Zondag 29 november 14-17u:  

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, wie zou dat zijn? Lieve, brave kindjes krijgen 

een beloning, zie maar dat je braaf bent geweest !  

We gaan lekker brunchen, dus zie maar dat je met een grote honger naar de Chiro komt.  

Vergeet niet 3 EURIES mee te nemen om al het lekkers te kunnen betalen ;)  

Jullie moeten voor deze activiteit 24 wc rollen meenemen !! ZEKER NIET VERGETEN.  

 

Zondag 6 december 14-17u:  

Jammer genoeg, geen Chiro vandaag. Wat kunnen we nu doen op een zondag zonder Chiro? Hier een leuke 

en lekkere vervang activiteit. Maak vandaag lekkere koekjes tijdens een pauze en zet je met een tas 

chocolademelk lekker onder een dekentje, en smullen maar. 

 

De ingrediënten die nodig zijn voor 24 lekkere koeken: 

- 225 gram boter, op kamertemperatuur 

- 350 gram lichtbruine basterdsuiker 

- 2 eieren 

- 0,5 theelepel vanille-extract 



- 400 gram bloem 

- 0,5 theelepel zout 

- 2,5 theelepel zuiveringszout (of 1 zakje bakpoeder van 8 gram) 

- 225 gram pure chocolade, grofgehakt (ik heb 

chocoladedruppels gebruikt) 

Bereidingswijze: 

- Verwarm de oven voor op 170 graden.  

- Klop in een kom de boter en suiker tot een bleke maar 

romige massa.  

- Voeg de eieren een voor een toe, klopt kort en schraap de 

nog niet opgenomen ingrediënten van de wand van de 

mengkom.  

- Meng op de laagste stand de vanille door de botermassa. 

- Voeg bloem, zout en zuiveringszout/bakpoeder toe en blijf kloppen tot alles is vermengd.  

- Meng als laatst de stukjes chocolade door het beslag heen.  

- Het deeg is te plakkerig om balletjes van te kunnen draaien, we gaan dus met 2 lepels aan de slag 

en maken bergjes op de bakplaat.  

- Bak de koekjes 10 - 15 minuten op 170 graden. 

 

Zaterdag 12 december 19-21u:  

Om de examens een beetje vergeten, dompelen we ons lekker onder een dekentje om een leuke film te 

kijken. Vanavond is het dus Filmavond. Mis onze cinema niet ;)  

 

Zondag 20 december 14-17u:  

Om de examens een beetje vergeten, dompelen we ons al onder in de feestdagen-sfeer :) ! 

 

Zondag 27 december 14-17u:  

Vandaag hebben we jullie dansbenen, zangtalent en nog veel meer nodig ! Welkom in ons Swingpaleis !!! 

 

Ziezo, dat was het 1ste boekje! En ja dit was nog maar deel 1 :)  

Jullie allerleukste leiding, 

Camille, Stijn en Kim 

                 



 

 



 

 



Aspiranten  

Gegroet dierbare Aspi’s!  

Hier op dit waardevolle perkament spreekt tot u uw spiksplinternieuwe en uiterst  geliefde leiding. Wij 

kunnen ons voorstellen dat u een gat in de lucht sprong van puur blijdschap bij het vernemen van uw 

toegewezen leidsters voor dit jaar. Uiteraard…  

Het is vandaar ook dat wij u hier reeds verwelkomen met een 1ste semester vol vreugde, jolijt en 

hartstocht. Neem het goed in u op en zorg ervoor dat u deel zult zijn van zo’n prachtige dagen. Tot 

genoegen!  

Hoogachtend,  

Elona & Silke  
Zondag 20 september, 14h-17h 
Spannendste dag van het jaar. Hopelijk heeft er niemand in haar broek geplast bij het ervaren van 
zoveel spanning? Kleffe handjes & okselvijvers zien we door de vingers!  
 
Zondag 27 september, 14h-17h 
Bont allegaartje van vanalles en nog wat. Het is nochtans geen dag om te missen, want jullie 
zullen veel bijleren en wij weten ineens welk vlees we in de kuip hebben! Tchüss!  
 
Zondag 4 oktober 
Triestige dag. Geen Chiro. Ga wat wandelen of leer een (extra) dode taal. Dat is ook onze 
favoriete bezigheid vandaag.  
 
Zondag 11 oktober, 14h-17h 
Zo van die kerels met oranje, flinterdun haar, een hoog sugardaddy gehalte en een ongepaste 
moppentrommel… Herkennen jullie er toevallig al één ofzo? Je kan er fan van zijn of niet, maar 
tactisch pakken ze het goed aan! Vandaag leren jullie er alles over! (Spoiler: jullie mogen jullie 
prachtige niet-oranje, dikke lokken gewoon houden)  
 
Zondag 18 oktober, 13h-17h (Familiedag)  
Whoop whoop! Familiegevoel, cosy afternoon met nonkel Ribbel & tante Tito: héérlijk!  
Voor wie nog niet overtuigd is: TIS ME ETEN BIJ!  
 
Zondag 25 oktober, 14h-17h  
Bomen vallen van de blaadjes & terug tijd voor wanten op je hoofd! Zalig! Kom ons vergezellen in 
ons herfstig enthousiasme want vandaag doen we iets met een zeer oud cultuurgewas uit de 
familie van de kalebassen en komkommers. Keitof!  
 
Zondag 1 november 
Trieste dag 2.0. Geen Chiro. Weer tijd om te wandelen en een nieuwe dode taal te leren.  
 
Zondag 8 november, 14h-17h 
Van harte welkom bij de Anonieme Alcoholisten. Mijn naam is… => Hallo ... !  
Vandaag is het tijd om lekker te detoxen (en een beetje te trainen) om jullie lichaam klaar te 
stomen, vooraleer jullie weer in jullie verslaving zouden hervallen… Uiterst nuttige 
zondagnamiddag, medunkt!  
 
Zondag 15 november, 14h-17h 
Vandaag hebben we ingepland voor degenen onder ons met grootheidswaanzin en een 
minderwaardigheidscomplex. Wees dus allen zeer welgekomen! Neem ook uw stalen ros onder de 
arm. (lees: kom met de fiets)  



 
Zondag 22 november, 10h-17h (Speculaasverkoop)  
Het jaarlijkse verplicht nummertje waar we Sinterklaassnacks en een goedgevulde kas aan over 
houden! YEEHAW! Hopelijk zijn jullie met z’n allen -talrijk, voltallig, in grote getalen- aanwezig, 
zodat we trots kunnen zijn op jullie Aspiviiiibee! See you!!  
En voor degenen die nog niet overtuigd zijn: TIS MET EEN TASKE SOEP BIJ!  
 
Zondag 29 november, 19h-21h  
Pinterest is my bff <3 Frutselmieke *peaceteken* *inspirational quote*  
 
Zondag 6 december 
Trieste dag 3.0. Geen Chiro. Lichtpuntje in de waanzin: misschien hebben jullie wel een schoen 
gezet bij de bomma en zit daar nu plots, op mysterieuze wijze iets lekkers in.  
 
Zondag 13 december, 19h-21h 
Vraag aub allemaal aan jullie mama om een nieuwe deo met lekker geurtje te kopen en spuit dat 
onder jullie oksels voor jullie vertrekken, want er is 100% kans op een zweetuitbraak van de 
spanning. We no want stinky girls!  
 
Vrijdag 18 december: Winterbar  
ALLRIGHTY, SANTA BABIES!!! It’s our time to shine!! Let’s serve these chocomelkskes & 
jeneverkes & make loooooottssss of koekskes enzo! Cusss ALL I WANT FOR CHRISTMAS ISSS 
een goedgevulde Aspikas voor zotte dingen te doen op kaaahaaamppp. Jullie krijgen hier 
ongetwijfeld nog een overload aan informatie over!  
 
Zondag 27 december, 18h-21h  
Lekker smikkelen en smakkelen! Maar: wie dacht dat je gewoon de voetjes onder tafel ging 
kunnen steken, zonder ene poot uit te steken zit GOED FOUT!!  
 

 
Ziezo! Dit was het al voor ons allereerste semester samen! Corona of niet: we gaan er gewoon echt keitoffe, 
grave, hilarische en gezellige dagen van maken & hopelijk helpen jullie ons daarbij! Waaant het leven is een 

feest, we moeten alleen ff zelf de slingers ophangen! (Oohja, levenswijsheid gaat lekkerrr)  
 

See you & love you, Aspigirls!  
Dekke bezen van jullie favogrieten,  

Elona en Silke  
 


