
 

 

KERSTDOEDIET 
 

 

 

DECEMBER 2019 

V.U. : Silke Marit 

Trop 13, 1670 Pepingen 

 



Wist je dat … 

 

- Dit onze eerste Doediet is? 

- De leiding deze schrijft? 

- Dit wel onder leiding is van Anna, Britt, Manou, Phebe en Silke?  

- Dit groepje deze keer enkel bestaat uit meisjes? 

- De Doediet heel wat nuttige info bevat? 

- Wij een nieuw e-mailadres hebben? 

- Je daar kan naar sturen voor al je vragen? 

- Je daar ook je mutualiteitspapieren kan vragen? 

- Het e-mailadres: chiro.karreveld.pepingen@gmail.com is? 

- Maar de Doediet ook heel veel spelletjes? 

- Jullie leiding ook een tekstje heeft geschreven? 

- Wij een kerstmark organiseren? 

- Het bijna kerstmis is? 

- Dit op 25december valt? 

- Wij een extra Chirodag geven? 

- Deze op 26 december valt?  

- Dit eigenlijk vandaag is? 

- We ons dan een breuk eten? 

- We ons vaak ook een breuk lachen? 

- Dus dat het dan ook bijna nieuwjaar is? 



- We dan weer een jaartje verder zijn? 

- We dan weer heel veel eten? 

- We dan 2020 zijn? 

- Wij jullie een fantastisch nieuw jaar toewensen? 

- Dat 2020 een schrikkeljaar is? 

- Dit maar 1 keer voorvalt om de 4 jaar? 

- We dan een dagje meer hebben? 

- Dat dagje in februari is? 

- Sommige maar om de 4 jaar verjaren? 

- Dat heel jammer is? 

- Wij dat ook jammer vinden? 

- Dit het einde is 

- Wij dat ook jammer vinden? 

 

De redactie  

  



!!!!!BELANGRIJK!!!!! 

 

 
 

 

We hebben een nieuw e-mailadres 
waar je vanaf nu terecht kan voor alle 

vragen / mutualiteit papieren / 
verzekering ... 

 

 

 

 

chiro.karreveld.pepingen@gmail.com 
 



Overgang 2019 

Elk jaar met overgang krijgen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is. Dit jaar 

ging het door in het bos van Gaasbeek. Natuurlijk moesten er eerst spelletjes 

gespeeld worden, en dat ging als volgt:  

Ze werden verdeeld in 5 groepen:  Papi’s, Speelclub, Rakwi’s , Tito’s en dan nog 

de Keti’s en Aspiranten samen. Zo speelden we allerlei spelletjes zoals: balleke 

stamp, ninja, sterke slang, billy billy bob,..   

Na elk spelletje kregen ze een aantal cijfers, met al deze cijfers moesten ze een 

juist gsm-nummer vinden. Met het juiste nummer konden ze naar 1 van de 

leiding bellen die hen aanwijzingen gaf. Met deze aanwijzingen konden ze op 

zoek gaan in het bos naar hun tips en zo kwamen ze te weten wie hun nieuwe 

leiding werd.   

Na veel spelen en zoeken, was het eindelijk tijd om de nieuwe leiding te raden. 

Gelukkig vond iedereen zijn leiding snel en konden we kennismaken! 

 

Pinkels: Ineke, Phebe en Fee                           Pagadders: Raf, Klaas en Anke 

 

 



Speelclubmeisjes: Ellen en Britt         Speelclubjongens: Stan, Charlotte en Merel 

 

 

Kwiks: Nina, Manou en Anna                           Rakkers: Steeltjes en Marijn 

 

                                                                

  



                                                         

Tippers: Anke en Lien                                            Toppers: Carsten en Kasper 

 Tiptiens: Celien en Silke                       Kerels en Aspiranten: Dien en Harold 

              

 

 

 

 

 

Aspi-meisjes:  Laura 

  



Gedichtjestijd!  

 

 

 

Duizend engeltjes dag en nacht  

Er houden engeltjes de wacht  

Er klinkt muziek in elke straat  

Heel veel wit en rood en groen  

De hele wereld eet kalkoen  

Terwijl men over vrede praat  

Dan is het kerstmis , dan is het feest  

Er is al lang geen witte kerst meer geweest 

Er hangen slingers in de boom  

Een witte kerst is waar ik van droom 

  



Dag liefste pinkeltjes, 
 
In september mochten wij jullie nieuwe leidsters worden, en wij waren er helemaal klaar 
voor om er een super leuk jaar van te maken. Ondertussen zijn we al december en hebben 
we samen al vele gekke avonturen meegemaakt. Zo hebben we gemerkt dat jullie echte 
fotomodellen zijn! Ook zijn jullie helemaal gek van rode nagellak. Hier zijn enkele bewijzen: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gelukkig staat er nog een heel groot deel van het chirojaar klaar. Omdat wij er graag een 
onvergetelijk jaar van willen maken, hebben we een kleine opdracht voor jullie. Schrijf 
hieronder alle leuke dingen die je nog samen met ons wil doen. Knip dan het kaartje uit en 
breng het volgende zondag mee. Zo weten wij wat jullie allergrootste pinkelwensen zijn! 
 
Dikke kussen en knuffels 
Phebe, Ineke en Fee 

 

 

 

 

 

  

PINKEL BUCKETLIST 
Wat wil je nog allemaal met ons doen dit jaar? 

 o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 
 

o ____________________________ 



Hallo Pagadders,  

wat fijn dat je er bent! 

Sommigen voor het eerst en anderen al bekend. 

Stampen in de modder,  

dat maakt ons heel erg blij.  

Anke, Klaas en Raf die zijn er ook weer bij!  

 

 

 

  



Liefste speelclubmeisjes,  

 

We zijn nu al bijna 3 maand ver en wij kunnen alvast zeggen 

dat wij al een super leuke tijd hebben beleefd met jullie! Wij 

hebben ontdekt dat jullie houden van eten! Heel veel eten! 

Daarom hebben we voor jullie een woordzoeker gemaakt met 

alles wat we al gegeten hebben of wat we nog kunnen eten 

😊. Verder moeten we toegeven dat jullie heel enthousast 

zijn! We hebben al zotte zondagen beleefd van tekenen tot 

super vuil worden in de modder! Samen cupcakes bakken en 

jullie hebben ze versierd en om eerlijk te zijn wij hadden nog 

nooit zo een mooie cupcakes gezien!  

Wij kijken alvast uit naar de volgende zondagen en om nog 

meer avonturen samen te beleven!! 

 

Xxx Brittney & Frikandellen 

 

Ps. Veel zoek plezier en hier kan je ook nog nagenieten van al 

onze mooie momenten tot nu toe 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 



Dag Speelclubjongens 

Na 3 maanden wachten is Charlotte eindelijk terug! Vanaf nu is het dus met 2 meisjes te doen 😉 

Maar terwijl zij in het verre Costa Rica zat, hebben wij ons hier in Beert, toch ook al goed 

geamuseerd. 

 

 

 

→ hier zat ons Charlotte te studeren/haar te amuseren 

 

 

We hebben ons al goed vuil gemaakt in de beken of in de modder, maar bij de missverkiezing hebben 

jullie ook getoond wat een mooie meisjes jullie kunnen zijn. En het mooiste meisje was toch wel Ilias! 

       

 

 

 

 

 

 

We hebben ook al een vuurtje gestookt, om daarop onze soep te maken. We gaan dit zeker nog eens 

doen (nu met balletjes in) want volgens sommigen was de soep zelfs lekkerder als die van mama! 😉 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan nog heeeel veel leuke dingen doen dit jaar en wij kijken er al naar uit! 

Kusjes Merel, Stannie en Charlotte  

  



VUL IN: wereld, alleen, wereldkaart, puinhoop, toverbal, goed, kring 

DE WERELD IS EEN TOVERBAL 

De wereld is een ______________________ 

Geen mens weet hoe het worden zal, 

Maar één ding dat weet iedereen 

Je kunt het niet ______________. 

 

REFREIN: 

Dus zullen wij er samen iets van moeten maken, 

De ________________ is een mooi maar werk’lijk ding, 

Dus zullen wij er samen iets van moeten maken, 

Hé, hé, hé, hé, kom maar in de _____________. 

 

Bekijk toch eens de ____________________________, 

De mens is toch iets beters waard, 

Je ziet dat het een ____________________ is, 

Zo gaat het helemaal mis. 

 

REFREIN 

 

We praten zus, we praten zo, 

We roepen “ach” en “wee” en “oh”; 

Maar wil j’elkaar echt ___________ verstaan, 

Dan doe je er iets aan. 

 

  



 

 

  



Liefste kwikjes, 

Op zondag 20 september kwamen jullie te weten dat wij een jaar lang jullie leiding zullen zijn. We 

stonden te popelen om jullie te leren kennen en om er samen een onvergetelijk jaar van te maken. 

 

De eerste zondag speelden we cluedo. Er was iemand vermoord opt Chiro en de politie had jullie 

gevraagd om deze op te lossen. Geen probleem voor de kwiks want al snel slaagden jullie erin om de 

moordenaar te ontmaskeren. 

De kwiks zijn zeker niet vies van een likje verf (sorry mama’s en papa’s) en van modderplassen in het 

bos. Netels of niet, jullie zijn niet te stoppen. Dat jullie echte keukenprinsessen zijn, hebben jullie wel 

bewezen tijdens het maken van onze overheerlijke pompoensoep met balletjes. Ons Kato beschreef 

hem als “de beste soep die ik ooit al gegeten heb” 

 Echte acrobaten !!! 

Samen hebben we al goed gelachen en zot gedaan. Jullie zijn een enthousiaste en zotte bende en 

stuk voor stuk echte chiromadammen.  



Gelukkig is het jaar nog lang niet voorbij, want er zijn nog heel wat dingen die we voor jullie in petto 

hebben!! Wij kijken er alvast naar uit en we hopen dat jullie dit ook doen :)) 

Dikke kusjes, jullie leiding                                                                                                        

xxx Manou, Nina en Anna 

  



Beste rakkertjes, 

Jha jha het is zover, het eerste doediet tekstje van jullie nieuwe leiding. Het jaar is 

nog maar juist begonnen maar we hebben toch al wat plezante en actieve dingen 

samen gedaan. Zoals ons kampvuur op de chiro met warme chocomelk of gaan 

springen op de springkastelen in Don Bosco Halle. Kortom elke zondag wel iets 

actief om jullie bezig te houden, want een actieve bende zijn jullie wel eh 😉 

Na het lezen van deze tekst hebben we juist onze tweede kerstdag gehad. We zijn 

vandaag gaan schaatsen (en hopelijk niet teveel gevallen) en hebben zelf ons eten 

gemaakt op de BBQ. 

Tot slot sluiten we af met onze eerste groepsfoto van met overgang. Hierop kunnen 

we al zien dat jullie een zotte, actieve, onnozele, leuke, plezante, grappige, 

fantastische, warme, geniale, vriendelijke, optimistische en gepassioneerde bende 

zijn. 

 

 

We gaan er dit jaar nog is een goeie lap op geven en veel plezante actieve zondagen 

hebben. Wij hebben er alvast mega veel zin in en hopen jullie ook. 

Aan iedereen nog prettige feestdagen gewenst, 

Vele kusjes en knuffels, 

Steeltjes en Rinus 

 

  



 

 

  

Kleuren maar! 



 
  

Horizontaal 

3. zijn achternaam rijmt op dolfino 

5. haar naam is een vogel 

7. zit in Thailand 

9. zit in een carnavalsgroep 

11. houdt van tractors 

13. rijdt met een grote brommer 

15. draagt een brace 

16. heeft een heel klein broertje 

18. woont in Beert 

19. woont ver weg 

21. krullenbol 

22. heeft een zus in de leidingsploeg en draagt een bril 

Verticaal 

1. zijn mama is kapper 

2. hoofdleidster 

3. costa rica 

4. haar naam komt voor in de naam van een andere  

leidster 

6. pif poef paf mijn naam is ... 

8. speelt volleybal 

10. heeft geen medeleidster 

11. speelt voetbal 

12. oudste leider 

13. onze volwassen begeleider 

14. is een grote Anderlechtfan 

17. geeft dansles 

20. is blond 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 
10 11 

12 

13 14 

15 

16 

17 

18 19 20 

21 

22 



Dag allergekste tippers  

Het begon allemaal op in september 2019. Overgang in ’t Chiro! Toch ontbrak er nog iets…  

Misschien nog een extra leidster? En ja hoor, Anke zal ons vanaf december komen vergezellen op de 

leuke namiddagen… Als jullie dit lezen, is ze al terug 😊 😊 😊 

 

En wat zijn jullie met veel zeg! Stuk voor stuk zijn jullie echte toppers met elk jullie eigen talent. Jullie 

hebben dit jaar al bewezen dat jullie meisjes zijn die geboren zijn voor het chiroleven.  

 

Wij zijn enorm blij met jullie als groep!! Het was al een geweldig jaar, MAAAAR HET ZAL NOG 

564984984984489 KEER ZO LEUK WORDEN!  

Wij kijken alvast uit naar de rest van het chirojaar!  

Xoxoxoxoxoxo  

Anke & Lien  

 



Elaba kapoenen, 

Hopelijk hebben jullie er al een beestig jaar op zitten… wij zeker en vast! 

Met de overgang naar het nieuwe jaar komen blijkbaar nieuwe voornemens 

en dus hebben wij er ook enkele bedacht voor jullie. Graag zouden wij dit 

jaar: 

1) nog meer apenstreken en stommiteiten begaan. 

2) Van Jullie allemaal echte beren maken. 

3) Enkele wereldrecords verbreken. 

4)  Het spel vuurbal naar een next level brengen (weliswaar zonder 

steeltjes). 

5) Een Topperhut bouwen. 

6) Van Jaro een atleet maken . 

7) Jetro naar de maan sturen. 

8) …… 

9) …… 

10) …… 

11) …… 

(zelf aan te vullen met nog meer domme ideeën) 

hieronder hebben  enkele foto’s verzameld zodat mensen 

kunnen zien wat voor varkens jullie echt zijn!!!  

 

  



Lieve Tiptiens 

Met overgang duurden het wel even eer jullie door hadden dat wij jullie leiding 

werden. We zijn nu al bijna 3 maand verder en wat voor straffe stoten hebben we 

jullie al zien doen of horen zeggen. Of ja wat jullie niet hebben gehoord bij  

"Is Er Wifi In Tahiti?' Hier zijn we dan ook 

te weten gekomen dat als Laura het 

woord 'salami' hoort, ze meteen honger 

krijgt. En dat we door Yana, een extra 

vakantiedagje hebben, namelijk De Dag 

Van De Palmboom. Wanneer gaan we dit 

vieren eh? 

 

Van quizen tot het swingpaleis, van 

pannenkoekjes bakken tot vuil worden 

met verf. Of de clash Tiptiens vs Aspi 

Meisjes, alhoewel het tog wel vrij duidelijk 

was dat wij gingen winnen! Woep woep, 

goed gedaan girlssss!! 

Avondchiro is dan ook de perfecte 

manier om even alle stress van de 

examens van je af te schudden. En hoe 

kan dat dan beter dan met fruit! Ooh jaa 

we zijn de lekkere chocoladefondue 

vergeten te vermelden. Gesmaakt heeft 

het zeker en vast!  

Al blijft gewoon gezellig met elkaar 

babbelen jullie favoriete bezigheid, zo 

komen wij daar ook veel van jullie te weten.  

Zoals dat Fleur het gevoel heeft dat haar hersenen beginnen zweven als ze in het 

vliegtuig zit. Al een geluk dat wij dan tot nu toe al met onze beide voeten op de grond 

zijn gebleven. 

 

Eén voor één zijn jullie geweldige Chirogirls. 

Wij enorm uitkijken naar de rest van het jaar! 

xxx 

Celle & Shlikke 

 



 

 

  

Geachte heren,  
 
Aangezien jullie al een aantal weken met mij alleen opgescheept zitten, laat ik meteen 
het woord aan jullie avontuurlijke leider in het Oosten:  
 

 
Bij deze kijken we uit naar Harold zijn terugkeer maar wil ik toch nog even zeggen dat ik 
mij al zot goed met jullie heb geamuseerd. Ik  ben mijn jaren als lid weer helemaal aan 
het herbeleven en kijk al uit naar het vervolg!  
 
Geen kusjes maar een oprecht hand  
Dien  

Geachte heren,  
 
Het is nu ongeveer een maand geleden sinds ik het vaderland verlaten heb en richting 
het oosten ben getrokken, naar Thailand.  
 
Aangezien jullie zich ongetwijfeld afvragen wat ik hier in hemelsnaam uitspook (of 
niet, mijn excuses dan) volgt hier een kleine samenvatting van wat ik zoal geleerd heb: 
 
- 's morgens en in de voormiddag is het in Thailand doenbaar om deftig te 
functioneren,  
   maar vanaf de middag is het 'verplicht' om u terug te trekken en een dutje te doen.  
- Wc-papier is uit den boze, aanpassen aan een sproeier is de boodschap.  
- Een vredespijp is blijkbaar in oorsprong Thais  
- De geruchten over ladyboys zijn (helaas) waar en indien gewenst kan u hier de nacht  
   met een van deze schepsels doorbrengen.  
- Douchen in het gezelschap van schorpioenen is wekelijks wel eens het geval.  
- Liften kan dus echt overal, zelfs al legt ge meer dan 1000km af.  
- Het is mogelijk om een verkoudheid te krijgen in dit tropische klimaat.                                 
- Aangezien ik hier geen vlees voorgeschoteld krijg, mogen jullie 3 keer raden van wat 
ik leef.  
 
De andere verhalen zal ik jullie zeker allemaal vertellen als ik terug ben. 
 
Hopelijk overleven jullie de vele vervangers (en Dien) en kan ik jullie snel weer mee 
onder mijn vleugels nemen. Er gaan weinig nachten voorbij waar ik geen traantje laat, 
hetzij door het gemis, hetzij door het pikante eten hier. Tot snel kapoenen! Harold 
 
 



Coucouuu!  
Na al dat chillen, de monopoly van jullie leven te spelen en te 
checken of de IKEA wel echt goeie zetels heeft zijn we toch echt 
op de moment gekomen om de meest legendarische fuif te 
organiseren waarmee we chirogeschiedenis gaan schrijven!!!!! 
 
Na heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel 
aanpassingen (we all love Allegria nog meer als daarvoor) wil ik 
toch nog even vermelden dat ik trots ben op het resultaat :D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om jullie nog wat enthousiaster te maken voor het komende jaar heb ik nog wat 
hoogtepunten opgelijst (aangezien dat niet lukt als ik gewoon een spel uitleg probeer ik het 
eens via deze weg) 

 
 
 
 
 
 
Kusjes 
Mama Laura 
xxx 

Jepla, nog wa extra reclame in den doediet 



Verhaal over kerstmis 

Stille nacht, tovernacht- Een kerstverhaal over ware vriendschap 
 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten 
waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen 
waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep 
maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand 
wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te 
kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in 
zijn baard hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we 
beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en 
sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een 
avond als deze, maar meer heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. 
Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. 
"Kom," zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen 
in die hut." 
 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik 
niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn 
wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te 
bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond 
gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? 
Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude 
man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut 
om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem. 

 

 

  



 
 
     Waterman 

21 januari - 19 februari 

Leef naar een doel toe. Je bruist van 
de energie. De enige constante is 
verandering, dus je leven zal niet 
hetzelfde blijven.  

 

              Vissen  

20 februari - 20 maart 
 

Verwacht vandaag vooral niet te veel 
van je omgeving. Het zal voor jou niet 
gemakkelijk worden positief te blijven 
denken. Houdt moed! Je uitstekende 
lichamelijke en geestelijke conditie, 
stelt je in staat om zelfs ingewikkelde 
taken haast speels uit te voeren.  

                     Ram  

21 maart - 20 april 
Laat anderen hun eigen problemen 
oplossen en hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Als je 
anderen laat delen in jouw rijkdom, die 
niet materieel hoeft te zijn, zal je 
gelukkig blijven. Wees impulsief, maar 
loop niet te hard van stapel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Stier  

21 april - 20 mei 
Je begrijpt dat je samen met anderen 
je diepste behoeftes kunt bevredigen. 
Je moet de tijd rustig zijn werk laten 
doen. Je bent momenteel nog meer 
dan normaal bereid verantwoording en 
verplichtingen op je te nemen. 

                  Tweeling  
21 mei - 21 juni 
Verdoe je tijd en je energie niet met 
dingen die twijfelachtig zijn. Probeer 
van de uitdagingen die op je af komen 
een succes te maken. Er liggen nieuwe 
kansen op je weg, je hoeft ze alleen 
maar te pakken.  

 

                     Kreeft  

22 juni - 22 juli 
Neem vooral in de avonduren tijd voor 
je privéleven, want anders zou iemand 
zich verwaarloosd kunnen voelen. Bij 
het plannen van activiteiten kun je de 
tijd nemen, dat heb je nu genoeg. Grijp 
je kansen, zolang ze zich nog op je 
pad bevinden.  

 

                   Leeuw  

23 juli - 23 augustus 
Als je een beslissing moet nemen, 
moet je gewoon op je gevoel afgaan 
en de weg van de minste weerstand 
kiezen. Laat je, ondanks de vele taken 
die op je wachten, niet onder druk 
zetten. Op je werk gaat het goed.                



                      Maagd  
24 augustus - 23 september 

Denk hier eens over na: water hoopt 
zich op en wint daardoor aan kracht, 
stijgt en stroomt tenslotte over de 
hindernis heen. Het is zaak om de 
mensen door vriendelijkheid voor je te 
winnen. Doordat je positieve invloed 
uitoefent en door anderen beïnvloed 
wordt, ervaar je het plezier van 
gemeenschappelijke gebeurtenissen. 

 

                 Weegschaal  

24 september - 23 oktober 
Probeer in je privéleven de balans op 
te maken, dat is hard nodig. Als je een 
beslissing moet nemen, moet je 
gewoon op je gevoel afgaan en de weg 
van de minste weerstand kiezen. Na 
regen komt zonneschijn, daarom is het 
belangrijk dat je je daarop voorbereidt.  

 

                 Schorpioen  

24 oktober - 22 november 
Je hoeft echt niet alles in je leven te 
PLANNEN. Stel je niet te bescheiden 
op. Mediteer over het woord 
LEVENSKUNST, bedenk wat het voor 
jou betekent, dan kun je effectief aan 
jezelf werken.  

 

 

 

 

 

                 Boogschutter  

23 november - 21 december 
Alles lijkt in orde te zijn. Je moet een 
traditionele weg kiezen om je doel te 
bereiken. Het valt anderen op dat je je 
verantwoordelijker gedraagt dan 
normaal.  

 

                      Steenbok  

22 december - 20 januari 
Hou altijd voor ogen: de beste manier 
om het kwaad te bestrijden is een stap 
in de richting van het goede. Je hebt 
nu de gelegenheid, om je aan een 
groter project te wagen, die je anders 
gemeden zou hebben. Als je je ergert 
en het gevoel hebt iets te moeten 
uitpraten, doe het dan en ga niet 
mokken. 

 

 



 

 

  



KALENDER 

 

JANUARI 

• Zondag 5 januari: Chiro – drie koningen 

• Zondag 12 januari: Chiro 

• Zondag 19 januari: geen Chiro 

• Zondag 26 januari: Chiro 
 
 

FEBRUARI 
•           Zondag 2 februari: Chiro  

•           Zondag 9 februari: Chiro  

• Zaterdag 15 februari: Aspi-fuif 

•         Zondag 16 februari: Chiro  

•         Zondag 23 februari: Chiro 
 

MAART 

• Zondag 1 maart: Chiro 

• Zaterdag 7 maart: spaKETIkermis 

• Zondag 8 maart: Chiro 

• Zondag 15 maart: Chiro – Carnaval 

• Zondag 22 maart: geen Chiro 

• Zondag 29 maart: Chiro 

APRIL 

•                               Zondag 5 april: Chiro 

•                  Zondag 12 april:  geen Chiro 

• Mandag 13 april: Chiro Paasmaandag 

 


