KERSTDOEDIET 2020

Vu: Silke Marit
Trop 13, 1670 Pepingen

Wist je dat…
… het gisteren 6 december was?
… dat dat niet zomaar een dag is?
… dat het op 6 december namelijk Sinterklaas is?
… de Sint en de pieten ook naar het chiro kwamen?
… zij heeeel veel snoepjes en mandarijntjes meehadden?
… wij dit heel lekker vinden?
… Sinterklaas de enige was die zich niet aan de verstrengde corona maatregelen
moest houden?
… dat wij hier heel dankbaar voor waren?
… hij anders niet van huis tot huis kon op pakjesavond?
… we binnenkort nog meer pakjes gaan krijgen?
… dit komt omdat het bijna 25 december is?
… het dan Kerstmis is?
… Jezus op die dag geboren is?
… dit in een eenzame stal gebeurde met enkel een os en een ezel?
… Kerstmis dus niet rond cadeaus draait?
… het draait om het gezellig samenzijn met familie?
… dit dit jaar wat moeilijker zal zijn door corona?
… wij er toch het beste van zullen moeten maken?
… je dit altijd moet doen in het leven?
… een mensenleven gemiddeld 81,44 jaar duurt in België?
… we dus nog genoeg tijd hebben om plezier te maken?
… we veel plezier maken op de chiro?
… plezier rijmt op stier?
… stier het sterrenbeeld is van mensen die geboren zijn tussen 21 april en 21 mei?
… dat een stier boos wordt van de kleur rood?
… rood de afdelingskleur is van de tito’s?
… de chiroactiviteiten vanaf tito’s niet meer kunnen doorgaan door corona?
… dit heel jammer is?
… hun leiding een tekstje voor hen heeft geschreven?
… deze tekstjes terug zijn te vinden in deze Doediet?
… er ook tekstjes in staan voor de jongste groepen?
… jullie deze zeker moeten lezen?
… er op de laatste pagina van deze Doediet een planning staat voor de komende
maanden?
… dit het laatste wist je datje is?

Overgang in Park Ter Rijst
Op 13 september was het overgang en dit jaar vond het plaats in Park ter Rijst. Ondanks de coronamaatregelen hadden we er toch een toffe namiddag opzitten. De leden werden verdeeld in groepjes.
Ze kwamen aan de hand van enkele spelletjes, enkele tips te weten die hun hielpen in hun
zoektocht om te weten te komen wie hun leiding zou worden. Dit jaar werd de traditie ‘van het
koortje rond de nek hangen’ vervangen door het spuiten met verf op de leiding. Elke groep kreeg
een spuitje met verf in de kleur van de afdeling en zo konden ze dan elk om beurt een poging wagen.
Het duurde een tijdje, maar uiteindelijk had elke groepen zijn leiding gevonden en was het tijd om
kennis te maken. ☺

Pinkels: Manou, Alice en Karen

SPM: Ellen, Sarah en Fleur

Pagadders: Dien, Carsten en Zoë

SPJ: Harold en Anna

Kwiks: Ineke, Marte en Kyana

Tippers: Merel, Phebe en Allegria

Rakkers: Charlotte, Nina en Jorrit

Toppers: Raf en Kasper

Tiptiens: Silke en Fee

Aspiranten meisjes: Celien en Anke

Kerels & Aspiranten jongens: Stan, Marijn en Klaas

KERSTVERHAAL CORONA EDITIE
Het is kersttijd. Mensen bereiden zich voor op de fijne dagen die komen
gaan. Zo ook Dirk en zijn vrouw Marie. Elk jaar kopen ze een kleine
echte kerstboom en leggen daar voor elkaar een cadeautje onder. De
boodschappen doen ze al ruim op voorhand omdat het in deze
coronatijd beter is niet allemaal tegelijk in die supermarkt te lopen. Hier
hebben ze goed over nagedacht! De boom kopen doen ze, traditie
getrouw, op 6 december na de Sint. Marie versiert overdag de boom
met de kerstversiering die ze nog van haar ouders erfde. Nooit heeft ze
iets nieuws gekocht. Deze versiering is een deel van haar zelf. Er is
geen Kerstmis zonder een mooi versierde kerstboom!
Drie dagen voor de kerst is de laatste werkdag en Dirk komt thuis met
het kerstpakket waarnaar ze samen elk jaar naar uitkijken. Wanneer ze
aan tafel gaan ziet Dirk er bleek uit. ‘Dirk, ben je ziek?’
‘Och lieve Marie, ik voel me zo slecht, ik moet ook steeds hoesten. Ik weet het niet, ik maak
me zorgen.’ Marie stopt Dirk in bed en neemt zijn koorts op. Boven de veertig, dat is erg
veel. De hele nacht ligt Marie wakker met haar zieke man. In de morgen belt ze de huisarts,
hij lijkt steeds zieker te worden. De dokter denkt aan een Corona besmetting. De ambulance
komt om hem naar het ziekenhuis te brengen. Marie kijkt op afstand naar het afvoeren van
haar lieve man. Zij mag niet mee. Zij mag straks bellen.
Dirk ligt nu in het ziekenhuis en wordt beademd. Het wordt kerst, maar Marie zit alleen in
haar kamer bij de kerstboom, die haar nu eigenlijk niets kan schelen. Dirk mag geen bezoek
want er is besmettingsgevaar! Toch wil ze de kerstboom met hem delen. Marie heeft een
idee! In de schuur staat een oude kinderwagen die van de vorig bewoner is geweest.
Twee uur later staat ze voor het ziekenhuis met de kerstboom in de wagen en hun
cadeautjes erbij. Voorbij lopende mensen kijken haar raar aan: een oude vrouw met een
kerstboom in een kinderwagen voor het ziekenhuis, kan het gekker? ‘Mevrouw, kan ik u
misschien helpen?’ Een man spreekt haar aan, hij ziet er aardig uit denkt Marie. ‘Nee
meneer, ik sta hier omdat mijn man ziek in het ziekenhuis ligt. Hij is erg ziek maar hij mist zijn
kerstboom, dat weet ik zeker, dus sta ik hier totdat hij naar buiten kan kijken.’ ‘Maar
mevrouw, dat kan nog wel even duren. Ik heb een idee! Mijn naam is Willem en ik woon hier
achter u. Als u met mij meegaat, dan zetten we uw boom in de tuin. En als u man zover is
om naar buiten te kijken dan ziet hij die boom direct.’ Marie loopt mee naar zijn huis.
‘Kom binnen.’ Willem zijn vrouw staat al in de hal. De koffie smaakt goed, de kerstboom staat
in de tuin. Hoe verleidelijk is zijn aanbod. ‘Als u hier blijft bent u ook heel snel bij hem als er
iets veranderd.’ Marie zou er graag blijven, dan is ze niet alleen. Willem en zijn vrouw, Alie,
staan direct op en geven haar een knuffel. ‘We vergeten afstand te houden! Maar fijn dat u
blijft. Wij zullen voor u zorgen, het is tenslotte kerstmis nietwaar?’
De volgende dagen logeert Marie bij hen en op de eerste kerstdag belt ze wederom naar het
ziekenhuis. Daar hoort ze dat het al wat beter met Dirk gaat, maar is nog ziek. Hij mag wel
even naar haar zwaaien voor het raam. En zo gebeurt het, Marie staat in de tuin van Willem
en Alie naast de kerstboom en ze zwaait naar Dirk. Willen en Alie zijn blij dat ze voor Marie
hebben kunnen zorgen.
Dirk staat met tranen in zijn ogen te kijken naar zijn vrouw. Het is zo lief wat ze voor hem
heeft gedaan! Hij kan niet zonder de kerstboom maar vooral niet zonder haar en dat weet zij.
Chiro Karreveld wenst jullie prettige feesten!

Dag aller aller aller liefste pinkeltjes
Wat hebben we allemaal samen toch al gekke
dingen beleefd! Kijk maar naar alle foto’s wat
voor een leuke zondag we al achter de rug
hebben!
Hier kregen alle pinkels een speciaal
pietendiploma!

Hier keken we een spannende film, en als
verrassing kregen jullie zelf een doosje vol
lekkere pop-corn!
Oh, kijk hier, onze chiro zondag op de wei en
in het bos! Wat was dat leuk, een beetje verf
hier en een beetje verf daar! Van verf zijn de
pinkels niet vies ;)
Ahaaaa, de zondag waar jullie lieten zien wat
voor een coole boerinnetjes jullie wel niet zijn!
Wij kijken in ieder geval al uit naar de rest van
de zondagen met jullie!!!

P = PLEZIERIG
I = INDRUKWEKKEND
N = NIEMAND ZO COOL ALS HUN
K = KAKELENDE KIPPEN
E = ECHTE VRIENDINNEN VOOR HET LEVEN
L = LIEFDEVOL
S = SUPER MEGA LEUK
Vele paarse kusjes en pinkel knuffels
Alice, Manou en Karen <3 <3

Dag allercoolste Pagadders,
We hebben al enkele supertoﬀe weken achter de rug waarin jullie
hebben getoond dat jullie allemaal echte Chirojongens zijn! Zoals de
foto’s tonen zijn jullie allesbehalve bang om vuil te worden, dat is al
meer dan 1 keer bewezen. Onder de foto’s vinden jullie een
woordzoeker terug waar je opzoek kan gaan naar alle Pagadder-namen.

Ps: Geniet van jullie vakantie en tot
volgend jaar, waar we samen nog
veel super coole momenten gaan
beleven!
Groetjes,
Dien, Carsten en Zoë

Pagadders

Hoi lieve speelclubmeisjes
Wat een gekke start toch van dit nieuwe Chiro jaar. Na enkele weken mochten we weer geen chiro
meer geven met pijn in het hart . Gelukkig kunnen we nu terug samen gekke zondagen beleven op
de chiro. Want dat doen we elke zondag , zonder twijfel!!! Jullie zijn altijd enthousiast (ongelooflijk)
en jullie houden er ook van om af en toe iets te eten, dat hebben we al ondervonden. Onze eerste
zondag samen gaan zwemmen en samen pizza’s gemaakt dat vonden we echt geweldig. Al
pannenkoeken, koekjes, chocolade fondue gegeten, … alles vinden jullie lekker ☺. Het is hilarisch om
te zien hoe jullie losgaan op elk tik tok liedje en jullie inzetten voor elk spel. Wij kijken er zo hard
naar uit om nog leuke, gekke zondagen te beleven met elkaar. Jullie zijn stuk voor stuk geweldig!
Dikke knuffels en kusjes van jullie leiding
Fleur, Sarah en Ellen.
PS: veel succes met deze woordzoeker, misschien krijgen jullie wel iets lekker als jullie deze kunnen
oplossen!

Hier nog enkele foto’s van alle gekke zondagen samen

Beste lieve kwikjes
We hebben al een paar hele leuke zondagen achter de rug. Het zijn er nog niet veel geweest
door Corona maar degene dat nog komen zullen de moeite zijn :).
Weten jullie nog die ene zondag dat we cupcakes bakten op ’t Chiro en daarna naar High
School Musical gingen kijken maar van dat plan niks in huis kwam. Jullie wouden liever
prutsen met het suikerspinmachine van Marte.
En die ene zondag dat we jullie vieze kikkererwtjes gaven maar dat jullie dat allemaal super
lekker vonden?
En dan nog die andere zondag dat jullie bijna de hele zondag regenwormen aan het zoeken
waren om later op de jongens te gooien?

We hebben misschien nog niet veel zondagen gehad maar de herinneringen zijn er al ;))
Tot de volgende zondag!!!
Vele kusjes en knuffels van jullie supertoffe leiding
Kyana, Marte en Ineke

Allerliefste rakkertjes
Jullie zitten in een groep van 10 leden maar OJEEEE met zo een energierijke en enthousiaste groep lijkt het wel
of jullie met 20 zijn. Dit maakt onze zondagen natuurlijk EXTRA leuk‼‼‼
We hebben elke zondag al het een en ander meegemaakt met jullie...
Om te beginnen kennen we Till als onze beste sjorrakker van ons vlot in het bos.
Hier hebben we allemaal gesmikkeld van lekkere bieten van het veld, tocht door de mais, vlot gemaakt en tot slot
het plakbandspel. Natuurlijk niet te vergeten ook dezelfde dag dat Jorre besloot dat de ramen in het Chiro is
vernieuwd moesten worden:)
Vervolgens hebben we onze wieltjestour naar Bellingen gemaakt.
Ik denk dat iedereen de volgende dag vol blauwe plekken stond maar we hebben ons goed geamuseerd‼
Zeker Nand had nog extra schade van die dag maar we kunnen zijn stepkunsten niet in twijfel trekken want hij
leerde de rakkers en ons veel trucjes op de ramp:)
Call of duty met zelfgemaakt wapens en verf was ook een gekke zondag waar we wat meegemaakt en bijgeleerd
hebben over de rakkers:
Yann in de beek na 10 minuten (wat ons niet meer verwonderd want niks is te vuil op een chirozondag voor hem)
Al de kwiks vol verf (waren niet zo blij hierom oeps)
Het is Till BIJNA gelukt om een kampvuur te maken (PS. Till je kan geen kampvuur maken met enkel hout en een
elastiek!!?)
Tobias is duidelijk de snelste van de groep‼‼
Als we Ilyo niet vinden weten we ondertussen al dat we moeten zoeken in de bomen want Ilyo is ons aapje van de
groep:)
Simon gaat er altijd volledig voor bij spelletjes en wij zullen nooit genoeg krijgen van de vele verhalen die hij ons
vertelt:)
Quinten, Yaro en Nyo behoren duidelijk tot de ondeugende bende van de rakkers. Altijd wel zin in een vuurtje
maken, doen wat ze niet mogen doen, voetbalmatchke, meisjes plagen, … We houden alleszins van jullie
enthousiasme‼
We kijken uit naar nog veel zondagen met jullie, het wordt een megafantastisch jaar‼‼‼‼‼‼‼!
Groetjes Jorrit, Charlotte en Nina

CHIRO KARREVELD

Kunnen jullie ons helpen om de tekst weer volledig te maken?
Kies uit: samen, zus, wee, mens, kring, alleen, doen, wereld, puinhoop, waard

DE WERELD IS EEN TOVERBAL
De wereld is een toverbal
Geen ………….. weet hoe het worden zal,
Maar één ding dat weet iedereen
Je kunt het niet ……………...
REFREIN:
Dus zullen wij er ……………… 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 wereldkaart,
De mens is toch iets beters ………………,
Je ziet dat het een ………………is,
Zo gaat het helemaal mis.
REFREIN
We praten ………………, we praten zo,
We roepen “ach” en “………………” en “oh”;
Maar willen w’elkaar echt goed verstaan,
Dan ………………we er iets aan.

Hey liefste tippertjes,
Wisten jullie dat (op de dag dat we dit schrijven) het al 1 maand en 6 dagen geleden is dat we elkaar
fysiek hebben gezien?
… we die laatste zondag een kei leuk bosspel hebben gespeeld?
… we toen ook een beetje op een sekte leken toen we ‘big buddy’ herontdekt hadden?
… we ook nog andere leuke zondagen hebben gehad?
… we samen lekkere pannenkoeken hebben gemaakt?
… we ook een social media spel hebben gespeeld?
… er een groepje tippers was verloren gelopen bij onze wandelzoektocht?
… we nu geen vragen meer kunnen verzinnen?
… dit dan het einde is van ons tekstje?
… dan ook dat Merel weer een mopje maakte?
… Louise dit supergrappig vond?
Als je op al deze wist-je-datjes ja hebt geantwoord, dan zijn we zeker dat jullie ook weten dat we
jullie niet hebben losgelaten tijdens de tweede lockdown! En hier zijn bewijzen van:

Dikke merci aan alle meisjes die altijd super enthousiast meededen met de spelletjes en nog heeeeel
veeeeel virtuele kusjes!!!
Phebe, Allegria en Merel
Xxx

Yow de mannen
Het is natuurlijk enorm jammer dat we de laatste weken geen chiro
hebben kunnen geven dankzij onze chinese vrienden. we hopen
natuurlijk dat we zeer snel terug op zondag mogen chiro geven zodat we
samen terug fratsen kunnen uithalen. raar maar waar de leiding mist
jullie luidkeels geratel op zondag!!
Niet getreurd, de leiding zit nooit stil en we zijn dus al volop bezig met
leuke activiteiten te bedenken voor als we terug naar de chiro mogen.
Dikke bezen,
de TOPperleiding

Lieve Tiptiens,
Het Chirojaar was nog maar net begonnen en toen kregen we al een tegenslag.. Na
zes Chiro zondagen zat het er voor ons al op en moesten we noodgedwongen thuis
blijven. MAAR op die korte tijd hadden wij al snel door wat voor een fantastische
bende jullie zijn!
Soms maken wij ons 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.
Ook al hadden we op dat moment geen
auto om naar de McDonalds te gaan.

Toch slagen jullie erin om een auto te
fixen. Zie hier onze levende
Tiptienwagen
Sofie heeft ons namelijk deze dag iets
geleerd: ‘Ge moogt u ballon nie in de
zon zetten hé, da gaat ontploffen’ en
deze wijze woorden nemen we allemaal
mee als we nog eens een ballon krijgen.

We willen jullie toch nog even feliciteren met het winnen van de strijd tegen de
Aspiranten Meisjes. Alhoewel het al van het begin duidelijk was dat wij die gingen
winnen. Woep, woep, goed gedaan girlsss! Alleen was ons Anke hier minder
gelukkig mee..

Samen hebben we al goed gelachen en zot gedaan. Jullie zijn een enthousiaste en
zotte bende en stuk voor stuk echte chiromadammen. Geen enkele uitdaging gaan
jullie uit de weg:

Nieuwjaar staat weer voor de deur en dat wilt zeggen ook weer nieuwe voornemens.
We zullen samen nog eens moeten brainstormen op de volgende Chirodag wat we
zeker niet mogen vergeten te doen dit jaar, zodat we alle toffe dingen kunnen doen!
Al dan niet op een online Chiro zondag.
Samen zorgen we ervoor dat het onvergetelijk jaar wordt. Dat we binnen 10jaar nog
kunnen spreken over alle zotte stoten die we samen hebben uitgehaald en zullen
uithalen , want het jaar is (gelukkig genoeg) nog maar net begonnen.

Ondanks dat jullie tijdens het snapchat
spel vaak verloren zijn gelopen in
Bellingen. Hebben jullie wel de weg naar
ons hart gevonden.
We still miss you girlss

xxx Fee en Silke

Dag vieze mannekes,
Het is weer al even geleden dat we elkaar nog eens hebben gezien. Heel die corona shizle is toch wel
zeer vervelend. Hoe moeten we ons nu iedere zondag intellectueel bezighouden zonder jullie
hoogstaande humor.
Wij gaan ons best doen , ondanks corona, om er voor te zorgen dat dit een knotsgek jaar wordt. We
hebben gelukkig al in het begin van het jaar enkele zondagen samen kunnen doorbrengen en kennen
elkaar nu toch al wat beter. Hieronder onze wetenschappelijke bevindingen over jullie:
•

Joren:
Kan frikandellen naar binnen steken alsof het niks is. Dit heb je toch bewezen met onze boef
contest aangezien zelf Stan en Klaas niet konden volgen.

•

Ruben:
Tegen Stannie citroen-citroen spelen is voor jou precies niet zo een goed idee. Sommige
onderdelen willen niet altijd op hun plaats blijven als je begrijpt wat we bedoelen. Hoe is het
nu eigenlijk met u schouder?

•

Jimmy (a.k.a who the fuck is Yannis):
Wanneer ga jij eens naar de Chiro komen met twee opgepompte banden? Fietsen is precies
niet echt u specialiteit, ga je dit kunnen oplossen tegen voorwacht? Anders gaan we er
misschien nooit geraken hé.

•

Arthur:
Dat Arthur graag zwemt hebben we ondertussen al kunnen ondervinden. Of we hem nu
moeten helpen met in het zwembad te geraken of niet dat laten we even in het midden. Ps:
still love you

•

Jetse:
Dat er veel zotte gedachte door u hoofd rondspoken is zeker en vast een feit. Als we iets zot
willen ondernemen ben je er altijd als de kippen bij.

•

Jannes:
Ook zonder de Chiro slaag jij erin jezelf te verwonden (een paal is moeilijk te zien tijdens het
fietsen, hebben we allemaal wel eens voor
), alles nog oké met jou?

•

Roan:
Wanneer jij naar de Chiro komt weten we altijd dat we een dag vol lachen en gieren
tegemoet gaan. Jouw absurde uitspraken blijven ons steeds weer verbazen. Keep up the
good work.

•

Hendrik:
Ondanks dat je de trotse titel “Kleinste van de hoop” mag dragen ben je toch niet te
onderschatten. Worstellen en winnen van mensen die een kop groter zijn is voor jou geen
enkel probleem.

•

•

Simon:
Tijdens de fietstocht naar de boomgaard met de meisjes vonden we jou meestal vanachter in
de groep. Niet omdat je niet kan volgen maar omdat je liever van het uitzicht geniet.
Axl:
Een Chiro zondag zonder koers te kunnen volgen is helaas niet weg gelegd voor jou. Zelf al
zitten we op elkaar te schieten met nootjes, toch weet jij ons altijd weer naar de koers te
brengen. Goed dat we deze kunnen volgen op jouw gsm.

•

Alexy:
Zonder handen fietsen is allemaal leuk en wel tot we een bergaf tegen komen met jou. Hier
heb je toch snel nauw kennis gemaakt met de grond.

•

Jarne:
De titel van rustigste in de groep kunnen we verdiend uitreiken aan jou. Maar we kennen
allemaal de uitspraak “Stille waters, diepe gronden” wel.

•

Jordy:
Jij behoort misschien tot de categorie “Stille” van de groep, maar je bent zeker en vast niet te
onderschatten. Zelfs al komen wij als leiding met zotte ideeën, jij bent altijd van de partij om
ze mee uit te voeren.

•

Lander:
Over jou weten we ondertussen dat niets voor jou teveel is. Zotte ideeën als eerste
uitproberen is voor jou geen enkel problemen. Met veel plezier zelfs.

Als we onze bevindingen na grondige studie eens analyseren, komen we tot de conclusie dat
jullie toch wel een zotte benden zijn die nergens voor terugdeinst. Dit belooft nog een zot jaar te
worden.
Kusjes jullie liefste leiding,
Klaasje, Stannie en Rinus

Dag meisjes!
Het is zover, jullie zijn aspiranten! Dit moet dus één van jullie zotste chirojaren ooit worden.
Jammer genoeg probeert Miss Rona er een stokje voor te steken… Niet getreurd! We doen
er alles aan om dit jaar onvergetelijk te maken. Naast onze (online) zondagen krijgen jullie
nog een opdracht die de rode draad van ons hele jaar zal vormen! Het gaat als volgt: Elke
maand krijgen jullie een groepsopdracht die jullie dus samen moeten voltooien tegen het
einde van de maand. Wanneer jullie een opdracht doen mislukken, zal dit gevolgen hebben
op kamp... Samenwerken is dus de boodschap! Hieronder zien jullie de eerste opdracht die
tegen 31 januari voltooid moet zijn.
OPDRACHT JANUARI:
200 wafels bakken en ze ook opeten! Stuur het bewijs in onze groep.
Succes!!
Kusjes,
Anke en Celien xxxxxx

CHIROSCOOP
Vissen
21 februari - 20 maart
Normaal gesproken zou je je als een vis in
het water voelen deze maand, maar
helaas begint het te vriezen, dus dat zal
niet gaan. Niet getreurd! Trek je schaatsen
aan en glij zonder zorgen het nieuwe jaar
in.
Feestartikel: de piek van de kerstboom
Ram
21 maart - 20 april

Tweelingen
21 mei - 20 juni
Twinning is winning. Daar mag je deze
maand zeker van zijn. Beproef je geluk op
alle vlakken en je zal er zeker als een
winnaar uitkomen. Maar wat je exact zal
winnen? Dat kunnen de sterren nog niet
verklappen. Spannend!

Oei. Deze maand is druk-druk-druk. Maak
op tijd je voornemens voor het nieuwe
jaar, zodat je ze dat jaar wél kan
uitvoeren. Liefde: met de Sint in het land
staat er jou een aangename verrassing te
wachten.

Feestartikel: een kerstboom

Feestartikel: de mijter van Sinterklaas

Als Kreeft ben je deze maand vaak het
object dat de mensen op hun bord leggen.
En wie weet volgt er daarna nog wel een
dessert voor jou. In de liefde gaat het dus
helemaal goed. Vergeet echter niet te
focussen on the job want je werkgever wil
het jaar goed afsluiten.

Stier
21 april - 20 mei
Een Chirostier, dat ben je in hart, en in
meer dan een nier. Maar deze maand
staan de sterren nogal ongunstig voor de
Stier. Bereid je voor op een hevige
tegenslag. In de liefde daarentegen gaat
het je deze maand wel voor de wind.

Kreeft
21 juni - 22 juli

Feestartikel: een kerstmuts
Leeuw
23 juli - 22 augustus

Feestartikel: een gevulde kalkoen
De Leeuw weet al waar hij of zij Nieuwjaar
gaat vieren: in de Chiro, uiteraard. Tijd om
alle zorgen even van je af te zetten en te
genieten met al je Chirovrienden om je
heen. Liefde: wie weet scoor je
onverwacht bij iemand van je
medeleiding!
Feestartikel: vuurwerk

Maagd
23 augustus - 22 september
De Maagd beleeft de maand van zijn of
haar leven. Alles wat dit jaar tegensloeg,
gaat deze maand goed als je een minimum
aan inspanningen levert. Dus Maagd: ga
ervoor, dit is jouw maand!
Feestartikel: de zak van Sinterklaas
Weegschaal
23 september - 22 oktober
De liefde blijft een moeilijk punt voor de
Weegschaal. Tip van de sterren: probeer
je privé- en je werk- of schoolleven op
orde te krijgen, dan zal de rest daar
vanzelf uit voortvloeien. En vergeet niet
dat voor niets alleen de zon opgaat.
Feestartikel: je feestelijkste outfit
Schorpioen
23 oktober - 22 november
Het spreekwoordelijke venijn zit bij jou
deze maand letterlijk in de staart. Pas dus
goed op je tellen. En vergeet vooral niet
dat aan iedere belofte die je maakt een
schuld vasthangt. Als het daardoor lijkt
alsof iedereen je tegenwerkt, heb je het
verkeerd voor: je hebt het aan jezelf te
danken.
Feestartikel: een slee
Boogschutter
23 november - 21 december
Je hebt het druk deze maand en werkt
hard. Dat is goed. Maar je beseft dat je
bepaalde vrienden en vriendinnen uit het
oog aan het verliezen bent. Stuur hen een
berichtje, want dat gemis is wederzijds.
Feestartikel: je bolletjeszakdoek

Steenbok
22 december - 20 januari
Veel beslissingen die je moet maken, laat
je uiteindelijke door anderen nemen. Tijd
voor actie deze maand. Neem je
verantwoordelijkheid op en hak zelf die
moeilijke knopen door. Zo handel je
autonomer én sta je zeker voor de volle
100 % achter al je beslissingen.
Feestartikel: je feesthoed
Waterman
21 januari - 20 februari
Voor Watermannen is het een idee om
deze maand eens absoluut geen water te
drinken. Wil dat zeggen dat je alleen maar
alcohol moet drinken? Nee, wel
integendeel. Wees creatief en varieer in
wat je drinkt. De sterren belonen je
rijkelijk aan het einde van de maand als je
ze niet tegengekomen bent.
Feestartikel: een fles champagne

KALENDER

De datums van de Chirozondagen zullen elke maand
op onze Facebookpagina en onze website komen.

