
 

 

BOEKSKE JUNI  2021 
 
 
 
 
 
 

 



Liefste Chiro chicks en stoerste Chiro boys, 
 

Het laatste boekske alweer hier en de leiding heeft er alles aangedaan om er een spetterende 
laatste maand van te maken. Wij kijken er naar uit. Hopelijk zijn jullie er weer met z’n allen bij! 

 

Kusjes en knuffels, 
De leiding 

 

 

Amber, Hanna, Margot, Tess, Elise, Eline, Brintly, Dietskte, Malika, Aimée, Kato, 

Kim, Camille, Stijn, Louise, Marie, Silke en Elona 

  



!! Aspi Croque ’n Roll !! 

 

  Zaterdag 26 juni wordt een echte hoogdag! We sluiten dan het chirojaar 
met z’n allen af op een feestelijke manier!!  
 
De Aspiranten zorgen voor héééérlijke croques, verfrissende drankjes en 
een sfeer om U tegen te zeggen! We ontvangen jullie in ons Hard Croque 
Café en samen met jullie leiding kunnen jullie de wereld van de Rock ’n 
Roll verder ontdekken. 
 
Misschien kom jij wel op onze radio? Of wie weet zet je je eerste tattoo!   
Ben jij een Rock Star of toch eerder een Croque Star? Kom het allemaal 
ontdekken op onze Croque ’n Roll!  
 
 
Binnenkort volgt er nog meer praktische informatie. Onze leden mogen die 
dag dus een centje meenemen om een hapje en een snackje te kopen. Zij 
hoeven op voorhand niets te bestellen. Ouders en andere sympathisanten  
zullen ook kunnen genieten van al dit lekkers, maar zij zullen wel op 
voorhand even moeten bestellen. De concrete info krijgen jullie nog per 
mail.  
 
 
Tot dan! 



Allerliefste Ribbeltjes, 
Wij geloven het bijna zelf niet, maar dit is al het laatste boekske van dit jaar... :o 

De laatste maand plezier op de chiro voor we, hopelijk met z’n allen, op kamp vertrekken! 
Als je dit boekje goed leest, ontdek je snel wat we allemaal gaan doen! 

 

Enkele BELANGRIJKE opmerkingen: 
- Als je ziek bent, blijf thuis. 

- Ouders controleer regelmatig jullie e-mailadres & de WhatsApp groep. 

- Ribbels worden verwacht tussen 13u45-13u50 en opgehaald tussen 17u00-17u05 

aan de grote poort. Hou je zeker aan deze uren! 

 
Zondag 6 juni: GEEN CHIRO 

Dit weekend is het geen chiro. De leiding is druk aan het studeren voor de examens. Geniet 
van het mooie weer lieverds. Vandaag worden om middernacht de inschrijvingen voor het 
kamp afgesloten. Nog niet ingeschreven? Doe het snel ;-) 

 
Zaterdag 12 juni 18u-20u: liefst al gegeten hebben, maar nog plaatsje vrijhouden ;) 

Dit is de laatste maand Chiro met z’n allen .... Wat is de tijd snel gegaan, wij (de leiding) 
hebben momenteel nog examens, maar kunnen ook eens een ontspannende pauze 
gebruiken. We gaan samen een beetje dansen, zingen, springen, … en maken een er super 
leuke avond van! Trek jullie favoriete jurkje of broek maar aan en zet een gekke hoed of bril 
op, PARTYTIME!!! 

 
Zondag 20 juni 14u-17u: 

Eindelijk terug een normale chiro! Onze examens zijn zo goed als gedaan, tijd voor wat 
ontspanning. Vandaag zien we elkaar terug van 14u tot 17u voor een leuk spel. 
We spelen één tegen allen! 

 
Zaterdag 26 juni 14u-17u: 

Deze keer zien we elkaar op ZATERDAG van 14u tot 17u. Omdat het de laatste keer chiro is 
en we daarna op kamp gaan, gaan we ons al een beetje voorbereiden… helpen jullie ons 
mee inpakken? ;) 

 

Een leuke extra? De Aspiranten organiseren vandaag hun Croque ‘n Roll waar je lekkere 
croques kan proeven. Dat wil zeggen dat jullie dus wel moeten middageten maar geen extra 
koekje nodig hebben. Neem zeker een centje mee zodat we met z’n alle een lekker 
vieruurtje kunnen eten en onze Aspi’s kunnen steunen. 

 

Dit was het laatste boekske van het jaar :’( :’( Geen paniek, binnenkort vertrekken we op 
kamp en gaan we er nog een fantastische tijd van maken. Geniet van jullie vakantie en we 

zien jullie in augustus. Tot snel liefste Ribbeltjes. 
<3 <3 <3 

Dikke kussen van jullie leiding, 
Amber, Hanna & Margot 



 



Lieve SPEELCLUBS, 

De laatste maand van het chiro jaar gaat in. MAAR niet getreurd, in augustus gaan we met 
z'n allen op kamp! jullie zijn toch allemaal ingeschreven? Ook deze maand maken we er het 
beste van! De leiding heeft examens, maar dat houdt ons niet tegen jullie geweldige 
zondagen te bezorgen. Vooraan in het boekje vinden jullie informatie i.v.m. de werking in de 
maand Juni. Aangezien er af en toe verwarring is over de precieze uren, willen we graag 
expliciet nog even vermelden dat de Chirozondag van de Speelclubs doorgaat van 13u45- 
16u45. Tot dan! 

 
 

6/6 
14-17u Alleen de speelclubs hebben vandaag chiro. We gaan 
vandaag iets doen met stofzuigers (maar niet om te kuisen.) ;) 

 

13/6 
18-20u Samen met een oudeleiding gaat Tess jullie een geweldige avond bezorgen! 
zorg dat je er zeker beij bent! 

20/6 
18-20u  

Vandaag gaan we iets doen wat jullie al heel het 

jaar doen tijdens de vrij spelen! Vettige!!! Zorg 
dat je met de fiets komt (dan moet je niet vies in 
de auto) en doe héééél slechte kleren aan!!! Tot 
dan! 

 

27/6 
14-17u  

Feestjeeeehhh!!! De voorlaatste zondag van het jaar gaan we 
afsluiten met een feestje! Vandaag mogen jullie jullie chirokleren 
thuis laten want jullie worden verwacht chique kledij. Hopelijk zijn 
jullie allen aanwezig!  

 

De speelclub leiding 
Eline, Tess, Elise en Brintly 



 
 

Hoiiii allemaal, 
Zijnjullieklaarvooreennieuwemaaaand??Hetishelaasdelaatste,maarwe 

maken er de beste van! IEDEREEN kan gewoon terug komen!! WOEHOEEE 

 
6 JUNI 

Geen chiro vandaag :((( Wel tijd genoeg om onze kreet te oefenen!!! 

 
VRIJDAG 11 JUNI (19u - 21u) 

Vandaaggaanweknutselen!!!Wegaanonzecreativiteitdevrijelooplatengaan, 

dus kom mee ontdekken wat we gaanmaken... 

 
VRIJDAG 18 JUNI (19u - 21u) 

Sportiviteit is thekey… Webrengen deolympischespelentotopdechiro engaan 

ontdekken in welke discipline jij het bestbent!! 

Let op: Doping wordt niet getolereerd (of tochwel?)!!! 

 
ZATERDAG 26 JUNI (14u - 17u) 

Specialedagvandaag,wanthetisdelaatste:(( Duswegaanerkeihardtegenaan. 

Neem om deze dag te vieren een drankje mee dat jij graag lust!!! 

Tip:deaspirantenverkopentijdensdechiroheerlijkecroquesmonsieurs,neem 

dus eventueel een klein zakcentje mee… 

WORDT VERVOLGD … OP 
KAMP NATUURLIJK ☺ 

 

Wij kijken er mega naar uit! Tot snel! 
Kusjes van jullie fantastische leiding! 

 

R – Roepen, Rommel, Rakwi! 
A – Actie, Allemaal, Aap 

K – Koken, Kietelen, Klimmen 
W – Wafel , Wappelmoes, Worst  
I -Ik en jij, wij zijn de Rakwi, Rakwi 

EEEEEEEHHHHJJ 

RAKWI'S 



Tito’s 
Jammer genoeg is dit het laatste boekje van het chiro jaar :(. Hopelijk hebben jullie een 

beetje zin om er deze maand nog een knaller van te maken!!! Maar niet te snel getreurd 
want het super toffe kamp komt eraan!! 

 

Zondag 6 juni: 
Eerste zondag van de maand betekent geen chiro, WHEEIII. 
Ps. Het is de laatste dag om je in te schrijven (tot 11u) voor ons megatof kamp, dus zeker 
niet vergeten! 

 
Zaterdag 12 juni: 

Vandaag doen we avond chiro. Zoals jullie hebben wij ook examens . 
Maar we gaan iets leuks doen om even te ontspannen dus jullie zijn zeker welkom om even 
je gedachten te verzetten. 

 

Zondag 20 juni 14u-17u: 
Ja ja vandaag spelen we een spel zoals iedereen beroemd. Het begint met homo en eindigt 
met universalis :) 
Kom zeker het wordt kei plezant! 

 
ZATERDAG 26 juni 14u-17u: 
Omdat het vandaag de laatste keer chiro is, gaan we naar een exotisch eiland waar er alleen 
maar verleiders en verleidsters zitten. Weet jij al waar we terecht komen? 

 

Vandaag zullen de Aspi’s ook een Croque en Roll organiseren waar je lekkere Croques kan 
kopen. Vergeet dus zeker geen centje mee te nemen zodat we 
met zen alle kunnen smullen! 
Hierna kunnen we zeggen dat het een kei leuk kamp gaat 
worden. Wij hebben er super veel zin in en met het goede weer 
dat opkomst is staan wij te popelen om te vertrekken!!! 
Veel liefs van jullie liefste leiding 
Camille, Stijn en Kim XXX 



TIPTIENS 
Dit is alweer het laatste boekje van dit bewogen maar fantastische chirojaar. We 
hebben jullie allemaal dit jaar al goed leren kennen en hopen dit op kamp nog meer 
te mogen doen! Hopelijk zijn jullie allemaal ingeschreven ;) Deze maand is het 
examenchiro en we sluiten af met een hopelijk fantastisch leuke avond! Zeker 
allemaal komen! 

 

11 JUNI 19u30 -21u30 
 

We doen een gezelschapsspelletjesavond. Neem allemaal jullie favoriete spelletjes 
mee zodat je deze aan ons kan leren!!! Kom allemaal lekker ontspannen! 

 
 

20 JUNI 9-11 UUR 

 

Vandaag doen we een brunch! 
Lekker genieten van goed eten! Zeker komen :) 

 

28 JUNI 19u 

 

We sluiten af met een enorm fantastisch gigantisch leuke avond! We verzamelen om 
zeven uur op de chiro. 

 
 
 

We gaan er nog een lap op geven de laatste maand! Wij hebben er alvast veel zin 
in! 

 
Groetjes Louise en Marie 
xxxxxxxxxxxxxx 



Aspiranten 
Hello liefste Aspi’tjes! 

Juni is steevast een zwaaaaare maand… 
MAAR gelukkig hebben wij gezorgd voor de perfecte dosis ontspanning om jullie 

door de examens te loodsen. See you! 

 
 

Zondag 6 juni : geen Chiro 

Saaaaaaad life :’( Succes met de examens girlies! We know 
you can do this! 

Finis coronat opus. 

 
 
 

Zaterdag 12 juni (19h-21h) 

Nog efkes doorbijten en dan vertrekken we al op kamp! Maar eerst… 
centjes verdienen! Daarom gaan we vandaag onze croque ‘n roll 
voorbereiden! :D 

 
 
 
 
 

Zondag 20 juni (9h-11h) 
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat weten wij maar al 
te goed! Daarom zullen wij jullie lege batterijen terug 
helemaal opladen met een hééééérlijke zondagse brunch. 
Lekkaah 

 
 
 
 
 

 
Zaterdag 26 juni (10h-18h) 
Eindelijk is het zover: de CROQUE & ROLL! Wij zullen onze 
liefste vrienden van de Chiro verwennen met heerlijke croques 
en een feestelijk sfeertje op deze laatste zondag van het jaar! 
It’s only rock & roll baby!! 

 
 
 

 

Dit was het alweer voor dit jaar :’((( 
Ondanks dat we ons geamuseerd hebben, was het een vreemd jaar en veel dingen gingen 

niet zoals we het gepland hadden. 
Niet getreurd: we hebben nog een heel zot kamp voor de boeg waar we ons keihard in 

kunnen smijten!! Als dat geen motivatie is! 

 
Tot snel, lievekes!!! 


