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Wist je dat…
-

Het vandaag 2de kerstdag was in de chiro?
Jullie hopelijk een supertoffe dag beleefd hebben met jullie
leiding?
Jullie je op glad ijs begeeft hebben in Liedekerke?
Sommigen dit aan de lijve ondervonden hebben?
Wij heel blij zijn dat het kerstvakantie is?
Iedereen dan gezellig rond de kerstboom zit?
Er meestal ook kadootjes onder de kerstboom liggen?
Iedereen graag kadootjes krijgt?
Je niet alles onder de kerstboom kan leggen?
Je anders een hele grote kerstoom moet hebben?
Er in Brussel zo’n grote kerstboom staat?
Deze dit jaar uit Slowakije komt?
Hij 18m hoog is?
Jullie hem zeker eens moeten gaan bewonderen?
De eerste man op de man het zandmannetje was?
Wij dit ook niet wisten?
De waarheid soms niet voor 100% uit een kindermond
komt?
Wij dit zandmannetje wel eens willen ontmoeten?
Dit mannetje uit heel veel zandkorrels moet bestaan?
Er meer sterren zijn in de ruimte dan zandkorrels op alle
stranden ter wereld?
Een ster een hele grote bol gas is?
Deze 6 keer heter is dan de zon?
Je dus best niet te dicht in de buurt van een ster
komt?
Je het heel warm zou krijgen als je een vallende
ster op je hoofd krijgt?
We jullie dit niet toewensen?
Wij wel wensen hebben voor het nieuwe jaar
binnenkort?
Wij jullie heel veel geluk, chiroplezier en vriendschap wensen?
Jullie ons ook altijd jullie wensen mogen sturen?
Wij deze met veel plezier ontvangen op het e-mailadres:
doediet@live.be?
Wij de zender van de liefste wensen zullen belonen met een
verrassing?
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-

Jullie je dus van jullie liefste kant moeten laten zien?
Struisvogels kunnen sneller rennen dan
paarden?
Ze tot 70km/u kunnen halen als ze hun
best doen?
Er waarschijnlijk ook wel luie struisvogels
zullen bestaan?
Deze dringend eens wat aan hun
conditie moeten doen?
We ze naar de basic fit moeten sturen?
Dat misschien wel een raar zicht zou zijn?
We eens over iets heel anders zullen
beginnen?
Onze chiro een website heeft?
Deze sinds kort vernieuwd is?
Je dus moet surfen naar http://www.chiropepingen.be/ ?
Je hierop alle nieuwtjes, data van chirozondagen en info over de
leiding vind?
We jullie nu iets zullen vertellen waarvan je het niet zal geloven?
Wij wel graag willen dat jullie ons geloven?
Je voeten een halve liter zweet per dag produceren?
We dit te danken hebben aan het half miljoen zweetklieren in
onze voeten?
Wij nog nooit natte voeten hebben gehad in onze schoenen?
Je een halve liter vocht toch wel al zou moeten zien?
Wij hier ons hoofd niet over gaan breken?
Jullie dit wel eens mogen doen?
Wij ook nog altijd kunnen bijleren?
Je dan wel met straffe weetjes zal moeten afkomen?
Wij al staan te popelen om slimmer te worden?
We ook staan te popelen om af te tellen naar het nieuwe jaar?
Dit intussen al opgelopen is tot 2017?
Wij het nieuwe jaar goed gaan inzetten?
Er vaak vuurwerk afgeschoten wordt met nieuwjaar?
Je dit niet zomaar mag doen want dit risico’s inhoudt?
Je natuurlijk ook altijd zelf een mini-vuurwerk kan afschieten met je
duimen?
Dit jammer genoeg wel niet zo’n kleurrijk spektakel is?
….
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Overgang 2016
In het begin van elk chirojaar krijgen jullie met overgang te weten wie jullie nieuwe leiding is. Dit jaar
ging het door in park Ter Rijst. Natuurlijk moest er eerst een spel gespeeld worden, en dat ging als
volgt:
Ze werden in 2 groepen verdeeld: Papi’s t.e.m. Rakwi’ s en Tito’ s t.e.m. Aspi’s. We speelden
spelletjes zoals: schipper mag ik overvaren, twee is te weinig drie is te veel, sterke slang, dikke
Bertha,...

Na elk spelletje kregen ze een puzzelstuk. Het doel was om alle puzzelstukken te verzamelen en
hiermee de kaart van Ter Rijst te vormen. Op die kaart stonden stipjes aangeduid, daar konden ze de
zakjes vinden waarin tips zaten die verwezen naar hun nieuwe leiding!

Na veel spelen en zoeken, was het eindelijk tijd om je nieuwe leiding te raden. Gelukkig vond
iedereen zijn leiding snel en konden we kennismaken!
De Pinkels: Anke, Lien en Fien

De Pagadders: Jordy, Tim en Stan

De SPM: Karlien en Laura

De SPJ: Ferre, Toon en Mathias
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De kwiks: Jinne en Ulrike

De Rakkers: Elias, Han en Gust

De Tippers: Tine en Dien

De Toppers: Kobe, Arne en Brecht

De Tiptiens: Febe en Anke

De Aspi-meisjes: Celien

De Kerels: Robby en Tijl

De Aspi-jongens: Matthijs

5

Pinkels
Hallo liefste pinkels,
In het begin van het Chirojaar waren we maar met 10 pinkels, maar ondertussen zijn
er al zo veel nieuwe pinkels bij gekomen dat we al met 26 zijn! Dat is mega veel voor
de kleinste groep.
We hebben dan ook al heel leuke spelletjes gespeeld zo waren we eens ninja’s,
heksen, acrobaten, clowns en wilde dieren, oma’s en opa’s,…. En we zijn nog maar in
het begin van het jaar.
Want bij het lezen van deze Doediet zijn we ook al gaan schaatsen. We zijn er zeker
van dat er sommige heel veel gevallen zijn.  Maar na het schaatsen komt er nog
carnaval op het Chiro, paasmaandag, dan gaan we met iedereen van het Chiro
zwemmen en natuurlijk komt er ook nog het hoogtepunt van het jaar, KAMP van 1
tot 11 juli in Neeroeteren.
Wij hopen dat jullie ons ondertussen al een beetje beter kennen, als dat toch niet zo
is, zal dit je zeker helpen.

Fien
Bijnaam: Fienosch
Lievelingseten: scampi’s met tagliatelles
Lievelings spel
:Blubblub
Leukste moment vhchirojaar: kamp en leidingswissel

V

Lien
Bijnaam: Lientje
Lievelingseten: Spaghetti of pizza 
Lievelings spel: Ik zit in’t groen
Leukste moment vhchirojaar: Sinterklaas en kamp

Anke
Bijnaam: Ankie
Lievelingseten: Lasagne
Lievelings spel: NIIINJAAA
Leukste moment vhchirojaar: Kamp!
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Dag allercoolste Pagadders,
We hebben al enkele supertoffe weken achter de rug en we hebben héél goed
nieuws! HET JAAR IS NOG MAAR NET BEGONNEN!!! Dat beloofd dus voor het
chirojaar van 2017! In afwachting van volgende zondag hebben wij voor jullie
deze mooie verbindprent uitgekozen zodat jullie je zeker niet zullen vervelen!
//

PS: We
wensen
jullie een
hele toffe
vakantie en prettige feesten!
Groetjes, Tim, Stan en Kiek ;-)
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Liefste speelclubmeisjes,
Het is intussen al
december en we
hebben al superveel
toffe chiro zondagen
achter de rug!
Herinneren jullie je
overgang nog? Met de
volle 22 waren jullie heel
enthousiast om jullie 2
nieuwe leidsters te
vinden en kijk nu maar
eens, jullie zijn, met in
totaal 35, de grootste
groep van onze chiro! En
hoewel dat soms wat
druk is voor ons, zijn wij hier heel blij mee! ;)

Overgang in park Ter Rijst!

We zouden wel een boek kunnen schrijven over al onze avonturen de
afgelopen maanden, maar omdat een boek wel wat tijd in beslag
neemt en foto’s veel beter kunnen vertellen hoeveel plezier we
maakten,
hebben we er
enkele bewaard
voor jullie:

Het frigospel! De electriciteit viel uit en alles moest zo snel mogelijk uit de frigo!
Gelukkig konden jullie door opdrachtjes uit te voeren snel raden wat er eerst
opgegeten moest worden! Hier proberen Louise (links) en Alexandra (rechts) zo
snel mogelijk een appel op te eten, zonder handen uiteraard! ;)
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1, 2, 3 PIZZA! 1,2,3 KAAS! Aan de gewone pot pot piano doen de
speelclubmeisjes niet meer mee… ;)

1,2,3 KAAS!

Een andere zondag waarop we veel
1,2,3 PIZZA!
gelachen hebben, was toen jullie allemaal
schaapjes waren met een kleine handicap:
2 poten waren plots aan elkaar gegroeid,
een andere SPM/schaapje kon plots niets meer zien en bij nog anderen
groeide er plots een tennisbal aan hun poot! Je moet het maar
meemaken…
Ik kan me voorstellen
dat sommige
mama’s of papa’s
wel wat bang krijgen
als ze jullie zo zien!
Uiteraard kwam alles
goed en kon elke
SPM opnieuw
volledig genezen
naar huis! Waar de
Chiro allemaal niet
goed voor is… ;)
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Maar dé chicste zondag van het jaar was toch wel onze Miss Karreveld
verkiezing. Jullie kwamen allemaal mooi opgekleed naar de Chiro. Natuurlijk
zijn mooie kleren alleen niet genoeg, van shminken kunnen wij jullie alvast
niets meer leren:

Het is belangrijk dat nagellak voldoende lang droogt,
goed blazen meisjes!
Mona brengt nog snel een laagje
blush aan :)

En toen kwam het hoogtepunt van de dag: dé modeshow à la chiro
Karreveld! De leidsters flansten in een mum van tijd een catwalk in elkaar en
shinen maar!

Poseren voor de camera moesten we jullie alleszins niet leren! Voor originaliteit verdienen jullie
zonder twijfel een dikke 10/10
10

Lieve kwiks,
Het begon allemaal … september 2016 in Ter Rijst met overgang. We speelden enkele leuke
spelletjes en jullie gingen opzoek naar jullie nieuwe leiding.
was de eerste die jullie raadde. Al snel wisten jullie dat haar nieuwe bijnaam Disney zou
worden. Jinne vindt dit iets minder leuk , maar het blijft grappig!

Na lang proberen hadden jullie gezien dat
ook Ulrike een koord rond haar nek en de

nog de enige mogelijkheid was en kreeg
leiding was gevonden!

Al snel hadden we door dat dit een geweldig jaar zou worden. Zo knutselden we al een
winkelcentrum en gingen we al samen zingen voor Halloween en genieten we nu nog steeds van alle
snoepjes en koekjes dat we gekregen hebben. Natuurlijk hebben we dit ook vastgelegd op foto.
Gelukkig is het jaar nog lang niet voorbij ,want er zijn nog heel veel dingen die we nog niet hebben
gedaan. Ons vuilmaken komt er zeker nog aan wanneer het
weer zal schijnen en het
weer wat warmer is buiten.

Wij kijken er alvast super hard naar uit en we hopen dat jullie dit ook doen.
We wensen jullie alvast en super leuke kerst en een gelukkig nieuwjaar en we zien jullie weer terug in
2017!

dikke kusjes , jullie leiding xxx
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Rakkers
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Spelletjes
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Tekstje doediet tippers
Dag lieve tippertjes, het chirojaar is nog maar juist begonnen en we hebben al zoveel
toffe dingen gedaan! Jullie zijn echt een super groep waar wij, Dien en Tine met
plezier voor staan  Jullie ouders gaan moeten oppassen. Want met jullie
verjaardagsfilmpje voor Dien en binnenkort onze super coole videoclip, gaan jullie
nog internet-beroemd worden! Dag dag rustig, onbekend leventje  Maar om jullie
met jullie voetjes op de grond te houden, hebben wij een gedichtje gemaakt over het
chiro. Zodat jullie nooooit vergeten hoe het in het chiro is 
Geen chiro zonder tipper-kindjes
Geen zondag zonder Dien en Tine
Alle zondagen op een jaar
Staan Dien en Tine voor hun tipper-kindjes klaar
Want chiro da’s verkleden en spelletjes spelen
Quizzen en bezinnen, maar nooit vervelen
Lopen, springen, soms eens bezeren
Lachen, giechelen, ons altijd amuseren
Wij zijn elke zondag samen bij elkaar
prachtige momenten doorheen het hele jaar
Van 2 tot half zes, soms wel zeven
Zullen wij , jullie leiding, alles voor jullie geven
Elke zondag
Met volle moed
Geloof ons of niet,
Die gekke tipper-kindjes doen
ons goed!

Dikke kusjes van jullie leiding!
Xxx Dien en Tine
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Hey tiptienssss,
Hier is jullie mega super fantastische leiding! ☺
Wij maken ons soms toch wel zorgen over jullie… Wat voor een gekke bende hebben wij hier
gekregen dit jaar, amai! Dat jullie veel kunnen eten, EN GRAAG, dat weten we ondertussen al! Dat
jullie kunnen dansen als Beyonce, weten we ook weer al! Dat jullie een sexy kont hebben, dat bewijst
deze foto:

Toch zien wij jullie allemaal héél graag!
Dit is wat wij al allemaal hebben ontdekt over jullie:
Dat Ellen en Merel goed kunnen dansen in een rolstoel, hebben we gezien met prinsessendag!
Manou is een echt talent in de keuken, vooral cake maken is echt haar ding (mopjeee)
Lisse, Chloé en Emilie hopen we wat meer te zien, want we missen jullie!
Dat Charlotte onnozel kan doen, wist we al, maar dit bewijst ze toch nog eens elke zondag!
En Anna kan goed shaken met haar kont en het bewijs hebben we in onze videoclip van Beyonce!
Jade is de sportiefste van den hoop!
Nina brengt bij iedereen een lach op het gezicht.
Dat Ineke een grappige meid is bewijst ze iedere zondag weer opnieuw!
Frauke staat iedere week paraat en is een echte chiro meid!
Gelukkig hebben we Sanka, een echt danstalent, in onze groep!
Phebe, ons smal poppemieke, maar toch kan je er op zondag nooit naast kijken!
En Fee die met de hulp van haar keukenprinsesjes (ahum) de beste spaghetti kan maken!
Samen met deze meiden vormen wij een geweldige tiptiengroep!
Wij hopen nog veel meer zotte stoten met jullie mee te maken,
want amai deze 3 maanden waren al FANTASTISCH! Merci ladies!
Héél veel kusjes en knuffels,
Anke & Febe
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Beste ouders en kerels
De eerste gekke momenten hebben we zeker en vast al meegemaakt,
We kwamen nog maar net toe in Hofstade en de sjaaltjes van de scouts
vlogen al in het rond in de groep. We hebben gelachen en Levi was al snel

numero 1 als sjaaltjesdief. Het ging er dan ook ruig
aan toe in Hofstade. We speelden rugby tegen een
andere Chiro en de leiding kon na 10 minuten al
niet meer mee.
Één voor één zotten bij elkaar Robby en ik kijken
al uit naar de rest van het jaar met jullie mannen.
Hier nog ne schone foto van in Hofstade en Simon
zijn battlescars vanuit de bomen te springen ;D
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CHIROHOROSCOOP
WATERMAN

VISSEN

RAM

Schitterend wat jij
doet in de Chiro, je
bent meer dan
enthousiast, maar
soms eens wat
afstand kan het
geen kwaad. Geef
de Chiro- spirit
door aan de
anderen!

Ook al heb je eens
een minder
moment, blijf je
gewoon verder
inzetten. Wie weet
komt er wel eens
iets leuks uit de
lucht gevallen op
een leuke zondag.

Vergeet niet dat
jouw gedraag ook
anderen kan
aansteken. Denk
soms eerst na
vooraleer je iets
doet. Probeer altijd
het positieve te
zien, ook al moet
je soms iets doen
wat je niet leuk
vind!

STIER

TWEELINGEN

KREEFT

Jouw ideeën zijn
vaak een schot in
de roos. Maar
vergeet niet: op je
eentje lukt het
niet! Laat ook de
anderen in je
groep wat meer
aan het woord, zo
heeft iedereen de
kans om zijn idee
te vertellen!

Er ligt iets op je
lever en dat komt
de sfeer in de
groep niet ten
goede. Lucht je
hart bij de andere
en luister naar de
goede raad van
anderen en je zult
zien dat alles zich
vanzelf wel oplost!

Jij voelt je prima in
de Chiro. Ook met
de leiding kom je
reuzegoed
overeen. Probeer
ook met al je
medeleden goed
overeen te komen
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LEEUW

MAAGD

Jij voelt je steeds
beter in je vel op
de Chiro, dat is te
zien aan je inleving
tijdens de
activiteiten. Doe zo
verder, toon je
ware ik!

Je bent de laatste
tijd nogal snel op
je tenen getrapt.
Nochtans hebben
je Chiro vrienden
het beste met je
voor. Bekijk alles
eens door een
andere bril. Kop op
en laat zien dat
ook jij er staat!

SCHORPIOEN
Jij bent gebeten
door de Chiro!
Vergeet je
schoolwerk en
andere hobby’s
niet! Doe op de
Chiro gewoon
verder zoals je
bezig bent

BOOGSCHUTTER
Je hobby’s buiten
de Chiro nemen
steeds meer tijd in
beslag waardoor
het lijkt alsof je
even wat minder
intresse hebt in de
Chiro. Probeer je
tijd te verdelen
zodat ze je gezicht
niet vergeten zijn
in de Chiro

WEEGSCHAAL
Waarom begeef jij
je zo vaak op de
achtergrond? Je
ideeën zijn soms
geniaal. Laat je
eens wat meer
horen en toon dat
de Chiro ook nog
iets van jou kan
leren.

STEENBOK
Jij bent recht voor
de raap, maar je
ged bedoelde
opmerkingen
kunnen ook soms
iemand kwetsen.
Denk 2 keer na
vooraleer je iets
zegt. De anderen
zullen je meer
respecteren.

25

WELL HELLO THERE LADIES!

Als ik een tekstje moet schrijven over hoe tof het de voorbije weken al niet
was, zou ik nog enkele dagen kunnen bezig zijn. Ook het opsommen van wat
we die weken allemaal al gegeten hebben, zou eens heel lelijk kunnen worden
…
Maar er zijn toch enkele dingen die ik geleerd heb van jullie de tijd die we al
samen doorgebracht hebben!
1. In Ninove wonen enkel oude mensen die geen bezit hebben van
condooms maar tuinkabouters daar in tegen: MET HOPEN!
2. Aspimokkes van Beert zijn hoofdsponsor van Mc Donalds Halle en
omstreken ( lol )
3. Mycoplasma is dé hype van onze groep, Marie, Marjolein en Mayke,
jullie zijn gewaarschuwd!
( veel beterschap trouwens Gilke! )
4. 40 Chicken Nuggets voor 3 man is, geen probleem voor ons zegt! En dat
na 8 heerlijke appelroosjes #fatties4life
5. Bente is in love met de wok van de colruyt: deze gaf ze mee als kleine
hint naar leefweek toe, I got this Bente!!!!
6. Mayke eet elke ochtend nick-nackjes dat boordevol lactose zit! Hurray
Diarreyyyyy
7. Marjolein heeft soms eens nood aan het kussen van een koe, nee hoor
wij maken ons geen zorgen over jou xxxx ( Ulrike: CODE ROOD)
En zoooooooooo kunnen we nog enkele uren doorgaan…
Hopelijk zie ik jullie volgende zondag: ALEJA ALS’T MAG VAN UW MA?

Dikke kusjes van u favo leidster

xoxo Celle
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Rararara wie is de oudleiding?
-

-

-

-

Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?
Ik zat eerst in een andere chiro, maar daar vond ik het niet zo leuk. Ik had op school
al mensen leren kennen die dan in chiro Karreveld zaten en ben dan verandert van
chiro.
Hoelang heb je in de chiro gezeten?
6 jaar
Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?
3 jaar
Als er één moment uit u chirocarriere is dat je nooit zal vergeten, welk is dit dan?
Skinny dippen bij Frank en Germaine. We waren toen tiptiens en hadden het idee te
gaan zwemmen, al snel zijn we beginnen naakt te zwemmen. Hier is veel
commentaar op geweest maar dat trokken wij ons niks van aan.
Zou je je kinderen later ook naar de chiro sturen?
Natuurlijk!
Welke groep vond je het leukst om leiding aan te geven en waarom?
Ik heb maar aan 2 groepen leiding gegeven dus dat is een beetje moeilijk om te
zeggen. Ik denk ook dat het vooral afhangt van wie je medeleiding is.
Hoe zie je je verdere toekomstplannen?
Het enige wat ik wil is gelukkig zijn.
Ben je ooit van plan een nieuwe frisse verschijning te worden bij de kookouders?
Dat is een twijfelgeval, maar ik denk eerder van niet al kook ik wel graag .
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Rararara wie is de oudleiding?
-

-

Hoe ben je in de chiro terechtgekomen?
Via ons Manon en Margot
Hoelang heb je in de chiro gezeten?
7 jaar
Hoeveel daarvan ben je leiding geweest?
Ik ben 3 jaar leidster geweest.
Als er één moment uit u chirocarriere is dat je nooit zal vergeten, welk is dit dan?
Het laatste kamp als Aspi-meisje
Zou je je kinderen later ook naar de chiro sturen?
Ja, want je maakt er vrienden voor het leven!
Welke groep vond je het leukst om leiding aan te geven en waarom?
De Tiptiens. Het waren stuk voor stuk super toffe en grappige meisjes waarmee je
een goede babbel kon hebben. Ik zie ze als echte vriendinnen!
Hoe zie je je verdere toekomstplannen?
Mijn studies afwerken en dan zien we wel weer 
Ben je ooit van plan een nieuwe frisse verschijning te worden bij de kookouders?
Ik kan jammer genoeg echt niet koken ;)
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Kruiswoordraadsel over de leiding
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De goede dennenboom
In het dennenbos liep een man met een bijl en
drie kleine kindertjes. De grote dennenbomen
trokken zich van het viertal niet veel aan want zij
wisten dat zij geen kwaad konden. De kleine
dennenboompjes sidderden van angst als de
man met de bijl dichterbij kwam. Ze trachten er
allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien.
Al snel viel het oog van de kinderen op een
prachtig boompje dat nog volop stond te
pronken. "Deze hier is de mooiste!" riepen ze. Het
was het domste boompje van het ganse
dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen de lente en de winter en
het begreep dan ook niet waarom al de andere boompjes zich zo lelijk
maakten.
Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en hief de bijl
hoog in de lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, kreeg zo'n
medelijden met het domme boompje, dat hij zijn afhangende takken
omhoog stak. Hij trok zoveel sap naar zijn kruin, dat zijn naalden glansden en
fonkelden als kristal. Nu wuifde hij sierlijk met zijn takken om de aandacht van
de kinderen op zich te vestigen. "Halt, vader, eigenlijk zouden wij liever deze
hier willen."
"Zoals jullie wensen," zei vader en de bijl hakte diep in de voet van de
moedige boom. De drie kinderen namen hem onder de arm en lachend
stapten ze weer naar huis. De boom schreeuwde het uit van pijn, maar de
mensen luisteren niet goed genoeg om de boom te horen huilen.
Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met slingerende
lichtjes, slingers en bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren bol met een
lange punt. Er waren al rare vogels boven op zijn kop komen zitten, maar
zoiets, nee. Beneden aan zijn voeten stond een stalletje en hij zag hoe de
kinderen er allemaal plaasteren figuurtjes inzetten met overal kleine
schaapjes er om heen. "Zie mij hier nu staan," mopperde de boom, "ik ben blij
dat de andere bomen mij niet zien, met al die belachelijke rommel aan mijn
lijf."
Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag maakten de kinderen weer
een drukte van belang om en rond het stalletje. "Wel verdraaid," dacht hij.
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"Nu komen er nog drie beeldjes bij, waarvoor dient dat toch allemaal."

De dennenboom had al veel van zijn groene glans verloren en wanneer de
kinderen eventjes aan zijn takken kwamen, voelde hij de dennennaaldjes
overal langs zich heen naar beneden vallen. De dag daarna werd hij van al
zijn versieringen ontdaan en al de plaasteren mannetjes werden in een
papiertje gerold en in een doos gelegd.
"Het is afgelopen," zuchtte de boom. "Mij wacht de open haard, het is
allemaal voor niets geweest." Nu werd er ook een klein ventje in een strooien
bakje uit het stalletje genomen en voor ook hij in het papiertje ging,
knipoogde hij naar de boom en zei: "Ik weet wat je gedaan hebt en dat zal ik
nooit vergeten."

De leiding van Chiro Karreveld wens jullie allemaal zeer prettige kerst en
feestdagen!
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Om af te sluiten willen we jullie er zeker nog eens aan doen herinneren dat onze site volledig
bijgewerkt is en dat jullie voor alle informatie hier zeker op terecht kunnen!

www.chiropepingen.be
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Kalender
Januari






1 januari : nieuwjaar – geen Chiro
8 januari : Chiro
15 januari : geen Chiro
22 januari : Chiro
29 januari : Chiro

Februari
 5 februari: geen Chiro
 12 februari : Chiro
 19 februari : Chiro
 24 februari : filmavond
 26 februari : Chiro

Maart





5 maart : Chiro
12 maart : Chiro
19 maart : Chiro
26 maart : geen Chiro
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